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"Óôïõò êáé ñïýò ôïõò äý óêï ëïõò ü ðïéïò
äåí á ãù íß æå ôáé æåé ëÜ èïò" ëÝ åé ï ðïé ç ôÞò
êáé ôáõ ôü ÷ñï íá ìá æß ìå Ý íá íü ç ìá ãéá
ôçí óôÜ óç æù Þò ôïõ êá èÝ íá á ðï êá ëý ðôåé
êáé Ý íá äß ëçì ìá. ¸ íá âá óé êü å ñþ ôç ìá
ãéá ôçí á ñé óôå ñÜ óÞ ìå ñá áë ëÜ êáé ðÜ íôá. 

¸ê ðôù óç êáé øá ëß äé óìá å íüò á íá ôñå ðôé -
êïý á íôé êá ðé ôá ëé óôé êïý ðå ñéå ÷ï ìÝ íïõ
ðñï êåé ìÝ íïõ (óôïõò êáé ñïýò ôïõò äý óêï -
ëïõò ðÜ íôá) êÜ ôé íá êïõ íç èåß óôï êß íç ìá
Þ ðÝ ñá ùò ðÝ ñá êáé á ôá ëÜ íôåõ ôá ôï ðï ëé -
ôé êü ðå ñéå ÷ü ìå íï óå ðñþ ôï ðëÜ íï óå ü ëï
ôïõ ôï åý ñïò êáé ôçí êá èï ëé êü ôç ôá á íå -
îÜñ ôç ôá á ðü ôçí ðï ñåß á ôùí á ãþ íùí êáé
ôïõ êé íÞ ìá ôïò. 

Êá ôÜ ôçí ãíþ ìç ìáò ç ðá ñá ðÜ íù öñÜ óç
á ðï ôå ëåß Ý íá øåõ ôï äß ëç ìá êáé áõ ôü ãéá ôß
èÝ ôåé ëÜ èïò å ñù ôÞ ìá ôá,èå ù ñåß äå äï ìÝ íá
ðñÜã ìá ôá ðïõ êá èü ëïõ óß ãïõ ñá äåí åß íáé
êáé å îá íôëåß ôáé óôçí ãï ç ôåß á ôçò ìïñ öÞò
êáé ü ÷é ôïõ óôñá ôç ãé êïý ðï ëé ôé êïý óôü -
÷ïõ. 

Ç á ñé óôå ñÜ óÞ ìå ñá Ý ÷åé ëü ãï ý ðáñ îçò ü -
÷é ãéá íá åß íáé ï ãêñé íéÜ ñçò å íüò êá ôå -
óôç ìÝ íïõ ðï ëé ôé êïý óêç íé êïý ü íôáò ìÝ -

ñïò ôïõ, ü ÷é ãéá íá á ðï ôå ëåß ôï á ñé óôå ñü
Üë ëï èé óôá óá ëü íéá êáé ôéò äéá ðñáã ìá -
ôåý óåéò ôùí ü ñùí ôçò Þô ôáò ôïõ êü óìïõ
ôçò åñ ãá óß áò åì ìÝ íï íôáò íá á ó÷ï ëåß ôáé
ìå ôéò áé÷ ìÝò êáé ôéò ðéï âß áéåò óôéã ìÝò
ôçò å ðß èå óçò, á öÞ íï íôáò á íÝã ãé ÷ôá ôá
ðéï âá óé êÜ êáé âá èéÜ å ñù ôÞ ìá ôá. 

Ç á ñé óôå ñÜ äåí ìðï ñåß íá á ðï ôå ëåß, á êü -
ìá êáé êõ ñß ùò óôïõò êáé ñïýò ôïõò äý óêï -
ëïõò (ìá ðü ôå äåí Þ ôáí Ý ôóé ïé êáé ñïß;)
ìéá ìå ãÜ ëç ï ìðñÝ ëá ðñï óôá óß áò á ðü ôçí
ìðü ñá ãéá ôß Ý ôóé áõ ôÞ ç ìðü ñá äåí èá ðå -
ñÜ óåé ðï ôÝ. 

Ìé ëÜ ìå ãéá ìéá Üë ëç á ñé óôå ñÜ ðïõ äåí
èá á êõ ñþ íåé ôá ðéï âá óé êÜ óç ìåß á ôïõ ï -
ðëï óôá óß ïõ ôçò, ðïõ å äþ óôçí êáñ äéÜ ôïõ
ðéï Ü êáñ äïõ êü óìïõ Ý ÷åé ôçí ðï ëé ôé êÞ
ëï ãé êÞ íá á ó÷ï ëç èåß êáé íá èÝ óåé ôá
êñõì ìÝ íá äéá ÷ñï íé êÜ "ìõ óôé êÜ" áõ ôïý
ôïõ óõ óôÞ ìá ôïò ôçò á ðÜí èñù ðçò åê ìå -
ôÜë ëåõ óçò ôçò õ ðå ñá îß áò ôùí åñ ãá æï ìÝ -
íùí, ôùí á íý ðáñ êôùí å íéáß ùí å èíé êþí
óõì öå ñü íôùí. 

... Συνέχεια στη 2η σελίδα

"Óôïõò êáé ñïýò ôïõò äý óêï ëïõò 
ü ðïéïò äåí á ãù íß æå ôáé æåé ëÜ èïò"

205 εκατομμύρια ευρώ τα διαχρονικά
χρέη των διοικήσεων του δήμου Αμαρου‐
σίου μέχρι σήμερα. 68 εκ. ευρώ, άμεσα
απαιτητά. Άρχισαν οι κατασχέσεις δημο‐
τικών κτιρίων (εκπλειστηριάστηκε το κτίρ‐
ιο ΛΟΥΜΙΔΗ ιδιοκτησίας του δήμου για
χρέη στη Γενική Τράπεζα και ετοιμάζεται
η εκπλειστηρίαση του κτήματος ΚΑΡΕΛΑ
από την Εθνική Τράπεζα).  Έρχεται η υπα‐
γωγή στο μνημονιακό παρατηρητήριο
των δήμων που σημαίνει ακόμα και διπ‐
λασιασμό των υπέρογκων δημοτικών
τελών για να ξεπληρωθούν από τους
δημότες τα χρέη που γέμισαν κέρδη τις
τσέπες των εργολάβων. Παρ’ όλα αυτά το
success story, ο φαύλος κύκλος της
διοίκησης Πατούλη/Νέας Δημοκρατίας,
συνεχίζεται με νέες σπατάλες για «βιοκλι‐
ματική ανάπτυξη» και λοιπά κουραφέξα‐
λα, ενώ «λεφτά δεν υπάρχουν», νέους
δανεισμούς, νέα χαράτσια με την ελεγχό‐
μενη στάθμευση, νέες αναθέσεις σε
ιδιώτες του δημοτικού έργου, περισσότε‐
ρη αδιαφάνεια. 

Ο δήμος Αμαρουσίου βρίσκεται σε κατά‐
σταση αδήλωτης χρεοκοπίας. 

Η πολιτική της διοίκησης εκφράζει και
εφαρμόζει τους σχεδιασμούς του πολιτι‐
κού αφεντικού της, της κυβέρνησης
ΝΔ/ΠΑΣΟΚ. Εφαρμόζει τον καλλικρατικό
νόμο έκτρωμα που χρησιμοποιεί τους
δήμους προκειμένου να εξυπηρετήσει
τον κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό των
μνημόνιων της εμπορευματοποίησης των
κοινωνικών αγαθών, των απολύσεων, της
φτωχοποίησης και της ισοπέδωσης.

Οδηγεί σταθερά τους δήμους στα χέρια
ιδιωτών επιχειρηματιών και εργολάβων.
Μετατρέπει κάθε δημοτική παροχή σε
εμπόρευμα και κάθε συμπολίτη σε
πελάτη ή χρεοφειλέτη.

Η σημερινή πολιτική συγκυρία μας
βρίσκει στην αρχή μιας γενικευμένης
επίθεσης στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι
φόροι, χαράτσια, η απειλή των πλειστηρ‐
ιασμών για τις κατοικίες που ξεκινάνε
πιθανότατα τον Σεπτέμβριο, απολύσεις,
νέες μειώσεις μισθών /συντάξεων, το
κούρεμα των λαϊκών αποταμιεύσεων που
ετοιμάζουν, μας υποχρεώνουν να αντιμε‐
τωπίσουμε συνολικά και χωρίς αναμονές
και ψευδαισθήσεις την αντίσταση και την
αντεπίθεσή μας. Να οργανώσουμε τις

δικές μας δομές αλληλεγγύης και λαϊκής
αυτοάμυνας απέναντι στον μνημονιακό
Αρμαγεδδώνα που μας απειλεί. Κανένα
χαράτσι να μην πληρώσουν τα νοικοκυρ‐
ιά, κανένα σπίτι στα χέρια του κράτους ή
των τραπεζιτών.

Δεν θα πλειοδοτήσουμε σε διαχειριστι‐
κές προτάσεις για την κατάντια του
Δήμου: 

Διέξοδος στα αδιέξοδα είναι μόνο η δική
μας ενεργός συμμετοχή και στα δημοτι‐
κά δρώμενα, η επιδίωξη να αποφασίζο‐
υμε εμείς για εμάς, η συνειδητή απόφα‐
ση να τους ανατρέψουμε μαζί με τα σχέ‐
δια και τις πολιτικές τους, να μην
πληρώσουμε τα χρέη και την κρίση τους.

Η ριζοσπαστική δημοτική κίνηση ΕΚΤΟΣ
ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ξεκινάει λαϊκές συνελεύσεις
σε κάθε γειτονιά του δήμου για ενημέρ‐
ωση, ανάδειξη των ζητημάτων, ανάληψη
πρωτοβουλιών και δράσεων στον
αντίποδα της αδιαφάνειας, της παραπ‐
ληροφόρησης,  της γκλαμουριάς και της
απάτης που συστηματικά καλλιεργεί η
σημερινή μνημονιακή διοίκηση, στον
αντίποδα της ανάθεσης και της αντιπρ‐
οσώπευσης, της αναζήτησης νέων επίδο‐
ξων «σωτήρων», της «εντός των τειχών»
ανέξοδης αντιπολίτευσης.

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να πληρώσουμε τα χρέη
των διοικήσεων, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τώρα
άμεση μείωση των δημοτικών τελών.
Κανένα έργο σε καμία γειτονιά χωρίς
απόφαση με τοπικό δημοψήφισμα των
κατοίκων. Όχι στα άχρηστα έργα
βιτρίνας και στη μετατροπή του ιστορι‐
κού εμπορικού κέντρου της πόλης σε
υπερτοπικό εμπορικό κέντρο (Μπουρνά‐
ζι των Βορείων Προαστίων) εστίασης και
αναψυχής.  Να σταματήσουμε το όργιο
του χαρατσώματος με τη εφεύρεση
παλαιάς κοπής του αλήστου μνήμης
Τζανίκου, της ελεγχόμενης στάθμευσης.
Δικαιούμαστε ελεύθερη μετακίνηση
χωρίς χαράτσια.  Δεν θα πληρώνουμε
διπλούς φόρους και ως πολίτες και ως
δημότες! Φτάνει πια!

«ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ»
Ριζοσπαστική δημ.κίνηση Αμαρουσίου

Να πάρουμε το Δήμο στα χέρια μας.
Μπορούμε χωρίς αυτούς!

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
«Παρακαλώ περάστε απ’ το ταμείο»…

Το success story Πατούλη ναυαγεί το δήμο και φέρνει νέα χαράτσια για τους δημότες/πελάτες.

Ο δήμος Αμαρουσίου βρίσκεται 
σε κατάσταση αδήλωτης χρεοκοπίας 

Νάμαστε πάλι εδώ. Όσοι πίστεψαν πώς
το εγχείρημα της έκδοσης ενός αντι-
συστημικού μέσου πληροφόρησης το
2003 τελείωσε πριν τέσσερα σχεδόν
χρόνια με την είσοδο της ριζοσπαστικής
μας πρωτοβουλίας ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΤΕΙΧΩΝ στο δημοτικό συμβούλιο δια-
ψεύδονται με την επανέκδοση που έχετε
τώρα στα χέρια σας.  Πέρασαν τρία χρό-
νια από το προηγούμενο φύλλο και
αισθανόμαστε σαν να μην πέρασε μια
μέρα. Η παρουσία στο δημοτικό
συμβούλιο και οι μάχες που καθημερινά
δίνονται εκεί, μαζί με τις νέες επαχθέστε-
ρες συνθήκες διακυβέρνησης για
πολίτες/δημότες από τις μνημονιακές
κυβερνήσεις και τους ομογάλακτους
αυτοδιοικητικούς παράγοντες, απαιτούν
σήμερα μια καθολική και γενικευμένη
αντίσταση για να οδηγήσουν στην ανα-
τροπή των σχεδιασμών σε όλα τα επίπε-
δα που απειλούν τη ζωή μας κυριολεκτι-
κά. Η αναγκαιότητα μιας ανεξάρτητης
ριζοσπαστικής αντικαπιταλιστικής πληρ-
οφόρησης που θα στηρίζει τις δράσεις
και τις αντιστάσεις στην ισοπέδωση, που
δεν σταμάτησαν ούτε μια μέρα και

συνεχίζονται, μας υποχρεώνει να επα-
νεκδώσουμε την εφημερίδα. Η ΑΙΧΜΗ
είναι πάλι εδώ. Είναι η εφημερίδα των
από τα κάτω αγωνιζόμενων πολιτών στη
πόλη μας, είναι ένα αντισυστημικό όπλο
πληροφόρησης, είναι η φωνή κάθε αγω-
νιστή που αρνείται τη διαμεσολάβηση
και την ανάθεση σε «εκλεκτούς» και
«σωτήρες», που καταδικάζει κάθε μορφ-
ής διαχείριση της ζωής των άλλων, κάθε
«προοδευτικό κυβερνητισμό»,  που επι-
διώκει την ενεργό συμμετοχή και παρου-
σία όλων μας στη κατεύθυνση της ανα-
τροπής του αντιλαϊκού αρμαγεδώνα και
της απόλυτης ικανοποίησης των αναγ-
κών και των δικαιωμάτων μας χωρίς
εκπτώσεις και συμψηφισμούς. Ή ανατρ-
οπή ή τίποτα. Καλούμε όλους όσους
συντάσσονται σε αυτή την κατεύθυνση
να πλαισιώσουν τη προσπάθεια για τη
συνέχιση αυτής της έκδοσης. Η συντακ-
τική μας επιτροπή θα παραμείνει ανοιχτή
σε καθένα που θέλει και μπορεί να
συμβάλλει στη προσπάθεια. 

Η προσωρινή, ανοιχτή, Συντακτική Επι-
τροπή /Ιούλης 2013

Η ΑΙΧΜΗ είναι πάλι εδώ!

Νέα προτάγματα
Νέοι αγώνες

“Όποιος δεν αγωνίζεται, 
ζει λάθος” 

Μπ. Μπρέχτ
áé÷ìÞáé÷ìÞ
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Ανοιχτή προσωρινή
Συντακτική επιτροπή

Ðïëõ÷ñïíéÜäçò ÄçìÞôñçò
Óáñáíôüðïõëïò Âáóßëçò

Ραγκούσης Θέμης
Μπόικος Χρήστος

áé÷ìÞáé÷ìÞ

ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ!
Στην άμεση προτεραιότητα της
οργάνωσης επιτροπών λαϊκής
αυτοάμυνας και αλληλεγγύης σε
κάθε γειτονιά ενάντια στην επέλα-
ση τραπεζών και κράτους στα υπε-
ρχρεωμένα νοικοκυριά κατέληξαν
εκπρόσωποι λαϊκών συνελεύσεων,
εργατικών σχημάτων και
συμπολίτες δανειολήπτες που κιν-
δυνεύουν με το ξεκίνημα των πλει-
στηριασμών από τον ερχόμενο
Σεπτέμβρη. 
Νομικοί, τραπεζικοί και εφοριακοί

συναγωνιστές ανέλυσαν τα ζητήματα,

αποκλείοντας οποιαδήποτε δυνατότ-

ητα σε αυτή τη φάση της άσκησης

ένδικων μέσων, εκτός μεμονωμένων

περιπτώσεων, αφού η σημερινή δικ-

τατορία των αγορών και του πολιτικού

τους προσωπικού σταδιακά νομοθετεί

στη κατεύθυνση της φτωχοποίησης

και της ισοπέδωσης κάθε λαϊκής οικο-

γένειας, κάθε εργαζόμενου, άνεργου,

συνταξιούχου, νεολαίου. Οι πολιτικοί

σχεδιασμοί της κινεζοποίησης ή θα

ανατραπούν ή θα μας πνίξουν! Όλοι

μαζί από τα κάτω μπορούμε να τους

ανατρέψουμε. 

Η συζήτηση έγινε την Πέμπτη 26/6

στη κεντρική εξέδρα των εργαζόμενων

της ΕΡΤ στην Αγ. Παρασκευή

συμβολίζοντας τη συμπαράσταση, την

αλληλεγγύη και τον κοινό στόχο της

ανάπτυξης παλλαϊκού λαϊκού κινήμα-

τος ανυπακοής και ανατροπής για την

κοινωνική μας απελευθέρωση. Οι

συνελεύσεις θα συνεχιστούν στις γει-

τονιές, οι πλειστηριασμοί θα διακό-

πτονται στα ειρηνοδικεία. Η οργάνω-

ση της αλληλεγγύης στη κατεύθυνση

της συνολικής αντιπαράθεσης με τις

πολιτικές των μνημόνιων και την ανα-

τροπή τους αποτελεί το αμέσως επό-

μενο διάστημα μέχρι το Σεπτέμβρη

προτεραιότητα των δράσεων κάθε λαϊ-

κής συνέλευσης. 

Η δημοτική κίνηση “ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΤΕΙΧΩΝ” συμμετέχει και
στηρίζει τους σχεδιασμούς για
την ανατροπή των σχεδιαζόμε-
νων πλειστηριασμών.

Σε συνεργασία με το Συντονισμό

Συλλογικοτήτων Αττικής διοργανώνει

αντίστοιχες Επιτροπές στο Μαρούσι

και καλεί κάθε συμπολίτη που ξέρει ότι

απειλείται να έρθει σε επαφή μαζί μας

μέσα απο τα τηλέφωνα της ΑΙΧΜΗΣ

Πληροφορίες για συνελεύσεις /αντι-

μετώπιση διώξεων για χρέη χαρα-

τσιών στην εφορία/ πλειστηριασμούς

και τηλ. Επικοινωνίας στο ιστολόγιο

του Συντονισμού:

http://epitropi3den.blogspot.gr

ΜΑΡΟΥΣΙ: ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΝ
ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

«Κανένα σπίτι στα χέρια τρα-
πεζίτη», «Δεν πληρώνουμε τη
κρίση τους», «Η αλληλεγγύη το
όπλο των λαών – πόλεμο στο
πόλεμο των αφεντικών». Με

συνθήματα και δυναμισμό εκα-

τοντάδες αλληλέγγυοι και μέλη

συλλογικοτήτων/σωματείων και

τοπικών δημοτικών κινήσεων

που στηρίζουν τη ΛΑΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ συγκεντρώθηκαν

στο Ειρηνοδικείο του Μαρουσιού

αποτρέποντας το πλειστηριασμό

της εφορίας Κηφισιάς για το

μοναδικό σπίτι ανέργου «χρεοφ-

ειλέτη» και για λιγότερα από

2790,8 ευρώ. Το σπίτι έμεινε στα

χέρια αυτών που κατοικούν και

τους ανήκει. Θάμαστε εδώ κάθε

φορά που οι ανάλγητες πολιτικές

και το ξεπουλημένο πολιτικό

προσωπικό θα επιτίθενται ενάντια στη

λαϊκή περιουσία. Η αλληλεγγύη, η
αντίσταση και οι αγώνες  είναι η
δύναμη μας και οδηγούν στην ανα-
τροπή τους και την κοινωνική μας
απελευθέρωση. 
Συμμετείχαν οι Επιτροπές αγώνα
«ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ», Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΓΩΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, η
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ,  μέλη του
ΕΠΑΜ, οι δημοτικές κινήσεις του
Μαρουσιού «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ»
και «ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ», νεο-
λαίοι και αλληλέγγυοι από όλη την
Αττική.

Ìéá Üë ëç á ñé óôå ñÜ ðïõ èá Ý ÷åé óáí óôü ÷ï
ôçí íß êç êáé ü ÷é ôçí äéåê äß êç óç ôïõ ëé ãü ôå ñï
êá êïý, ðïõ äåí èá Ý ÷åé ðñï ôÜ óåéò ðñïò õ ðï -
âï ëÞ áë ëÜ áé ôÞ ìá ôá ðñïò äéåê äß êç óç, ðïõ
äåí èá á öÞ íåé êá ìß á åõ êáé ñß á íá ðÜ åé ÷á ìÝ -
íç ãéá íá äþ óåé ìéá ìÜ ÷ç, á êü ìá êáé á îéá êÞ
ìå ôéò äõ íÜ ìåéò ôïõ êñÜ ôïõò êáé ôïõ êå öÜ -
ëáéïõ (ð.÷ å êëï ãÝò). 

Ìéá Üë ëç á ñé óôå ñÜ á íå îÜñ ôç ôç á ðü êñÜ ôïò,
êüì ìá ôá, ÌÌÅ, ðïõ äåí èá å ðé öõ ëÜó óåé ãéá
ôïí å áõ ôü ôçò ôï ñü ëï ôïõ äéá öç ìé óôÞ ôçò êá -
èå óôù ôé êÞò á ñé óôå ñÜò áë ëÜ ôïí ñü ëï ôçò á -
ðï êÜ ëõ øçò ôùí ôå ñÜ óôéùí åë ëåß øå ùí ôçò
óôçí ëï ãé êÞ, ôï ðñü ãñáì ìá êáé ôéò êé íÞ óåéò

ôçò ìå äéÜ èå óç íá á ðá ãêé óôñþ óåé ï ëï Ý íá êáé
ðå ñéó óü ôå ñåò äõ íÜ ìåéò á ðü ôçí á ñé óôå ñÜ ôùí
"å öé êôþí" ëý óå ùí. 
Ìéá Üë ëç á ñé óôå ñÜ ðïõ äåí èá äéåê äé êåß ôá
øß ÷ïõ ëá ðïõ ðÝ öôïõí á ðü ôï ôñá ðÝ æé óôï
ìå ãÜ ëï öá ãï ðü ôé ôïõ êå öá ëáß ïõ áë ëÜ èá á -
ðáé ôåß ï ëü êëç ñï ôï êáñ âÝ ëé, ü ëï ôïí ðëïý ôï
ðïõ ðá ñÜ ãïõí ïé åñ ãá æü ìå íïé óÞ ìå ñá. 

Ìéá Üë ëç á ñé óôå ñÜ ðïõ äåí èá åß íáé á ðï ôÝ -
ëå óìá äéá âïõ ëåý óå ùí êïì ìá ôé êþí ãñá öåß ùí
êáé êï ðôï ñá ðôé êÞò êï ëï âþí ðñï ãñáì ìÜ ôùí
ìå óêï ðü ôçí "å íü ôç ôá" óôï "å öé êôü" êáé ôçí
Þô ôá áë ëÜ èá åß íáé ç æù íôá íÞ äç ìéïõñ ãß á ôùí
áõ ñéá íþí íé êç ôþí, ôïõ êü óìïõ ôçò åñ ãá óß áò

êáé ôùí êá èï ëé êþí á íá ãêþí êáé äé êáéù ìÜ ôùí
ôïõ ðïõ äåí ðá æá ñåý ï íôáé. 

Ìéá Üë ëç á ñé óôå ñÜ ðïõ äåí èá á êïõ ìðÜ åé ôá
ü íåé ñÜ ôçò óôïõò ðÜ ãêïõò ôçò á ãï ñÜò, ðïõ èá
äéåê äé êåß ôá ðÜ íôá ãéá ôß ôá ðÜ íôá ìáò á íÞ -
êïõí, ðïõ èá å ðé öõ ëÜó óåé ãéá ôïí å áõ ôü ôçò
ü ÷é ôïí ñü ëï ôçò ï ìðñÝ ëáò ãéá íá ðå ñÜ óåé ç
ìðü ñá, áë ëÜ áõ ôüí ðïõ èá ôçí ìå ôá ôñÝ ðåé óå
ìéá ôå ñá óôß á ìå ôå ù ñï ëï ãé êÞ âüì âá èÝ ëï íôáò
íá áë ëÜ îåé ìéá ãéá ðÜ íôá ôï êëß ìá óå ôïý ôï
ôï ðëá íÞ ôç, öÝñ íï íôáò ôéò ðéï ç ëéü ëïõ óôåò
ìÝ ñåò óôéò æù Ýò ôùí áí èñþ ðùí ôïõ ìü ÷èïõ.
Áõ ôÞ åß íáé ç ìü íç å öé êôÞ ëý óç ãéá ôéò æù Ýò
ìáò.

"Óôïõò êáé ñïýò ôïõò äý óêï ëïõò, ü ðïéïò äåí á ãù íß æå ôáé æåé ëÜ èïò"



3ÁÐÑÉËÇÓ    2006

Στη συνεδρίαση του Δ. Σ. Αμαρουσίου της 6

– 3 – 2012 η Δημοτική Αρχή Αμαρούσιου

προχώρησε στην ψήφιση και εφαρμογή του

συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο

κέντρο της πόλης του Αμαρουσίου, καθώς

και στη γειτονιά των Αγίων Αναργύρων της

πόλης μας, αναθέτοντας μάλιστα σε ιδιωτική

εταιρία την εγκατάσταση και εκμετάλλευση

του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. 

Ένα χρόνο μετά η δημοτική αρχή Αμα-

ρουσίου προχωράει ακάθεκτη στην επιβολή

της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων και της

ανταποδοτικότητας, χαρατσώνοντας βαριά

τους δημότες – εργαζόμενους του δήμου

Αμαρουσίου, ακόμα και για να σταθμεύσουν

το αυτοκίνητό τους έξω από το σπίτι τους.

Είναι ενδεικτικό της λογικής που διέπει

τη Δημοτική Αρχή Αμαρουσίου το γεγονός

ότι σύμφωνα με το σύστημα ελεγχόμενης

στάθμευσης που εφαρμόζεται, ο χωρισμός

της πόλης σε ζώνες στάθμευσης (περιοχές)

απαγορεύει στους κατοίκους της πόλης να

σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε άλλη

ζώνη, εκτός της ζώνης της περιοχής

κατοικίας τους, αν δεν πληρώσουν.  Δηλαδή

αν επισκεφτούν τη ζώνη που κατοικεί κάποι-

ος φίλος τους ή συγγενείς τους στο Μαρούσι,

μέσα στην ίδια την πόλη που κατοικούν ή αν

δουλεύουν σε άλλη ζώνη θα πρέπει να

πληρώσουν για να σταθμεύσουν το

αυτοκίνητό τους. Ακόμα χειρότερα οι μόνι-

μοι κάτοικοι των ζωνών που έχει επιβληθεί η

ελεγχόμενη στάθμευση υποχρεώνονται να

εκδώσουν ειδικές κάρτες για τη στάθμευση

των αυτοκινήτων τους στους δρόμους έξω

από τα σπίτια τους (αξίας 10 ευρώ για το ένα

αυτοκίνητο και 25 ευρώ αν έχουν δύο

αυτοκίνητα).  

Παρά το γεγονός ότι, πριν ένα χρόνο,

αρκετοί κάτοικοι της περιοχής των Αγίων Ανα-

ργύρων  αντέδρασαν και τις αρνητικές ψήφους

των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, η

Δημοτική Αρχή όχι μόνο υπερψήφισε τον

κανονισμό λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθ-

μευσης στη συνεδρίαση του Δ. Σ. της 6 – 3 –

2012,  αλλά υπεραμύνθηκε και υπεραμύνεται

της πολιτικής της επιστρατεύοντας τα επιχειρή-

ματα περί νοικοκυρέματος και «εξευρωπαϊ-

σμού» του κέντρου της πόλης, αλλά και τόνω-

σης της εμπορικής κίνησης και της επιχειρημα-

τικότητας στην περιοχή του Αμαρουσίου που

θα επέλθουν (αλήθεια, αναρωτιόμαστε σε ποια

χώρα ζουν άραγε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της

Δημοτικής Αρχής Πατούλη, στην Ελλάδα του

2013 ή αλλού;) από την επιβολή του συστήμα-

τος ελεγχόμενης στάθμευσης, το οποίο ανα-

τέθηκε μάλιστα σε ιδιώτες και αναμένεται να

φέρει τζίρο 5.000.000 ευρώ στα επόμενα χρό-

νια. 

Η Δημοτική Αρχή δε μας είπε βέβαια

ότι ακολουθώντας πιστά την πολιτική της

Δημοτικής Αρχής Τζανίκου και αφού δεν

έκανε τίποτα όλα τα προηγούμενα χρόνια για

την εξασφάλιση σύγχρονων χώρων στάθμευ-

σης στο κέντρο της πόλης και γύρω από

αυτό, προχωράει τώρα στην επιβολή του

συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης

ρίχνοντας το βάρος στους κατοίκους του κέν-

τρου και των κοντινών στο κέντρο γειτονιών

εκδιώκοντας τους ουσιαστικά από τους δρό-

μους της πόλης μας. 

Η λογική της άκρατης ανταποδο-

τικότητας και ιδιωτικοποίησης των πάντων

(ξεπούλημα ουσιαστικά) φαίνεται και από

τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής για την

επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στά-

θμευσης σε όλες τις γειτονιές του Αμαρου-

σίου με προτεραιότητα στις περιοχές του

Ιατρικού κέντρου και του Υγεία. 

Φυσικά η εξυπηρέτηση των επιχειρ-

ηματικών συμφερόντων και των επιχειρημα-

τικών κύκλων της Λεωφόρου Κηφισιάς και

των πελατών – επισκεπτών τους αποτελεί το

κύριο και βασικό μέλημα της Δημοτικής

Αρχής Αμαρουσίου. 

Η Δημοτική Αρχή Αμαρουσίου κατα-

ργώντας κάθε είδους χώρους στάθμευσης

στο κέντρο (οικόπεδο Παναγόπουλου – οικό-

πεδο Σουρή & Πλαστήρα) οικοδομώντας και

τσιμεντοποιώντας ο,τιδήποτε έχει απομείνει

ελεύθερο και αδόμητο, έρχεται τώρα να επι-

βάλλει άλλο ένα χαράτσι στην καθημερινή

ζωή των Δημοτών με το σύστημα ελεγχόμεν-

ης στάθμευσης. 

Η Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική

Κίνηση ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ κατήγγειλε

και καταγγέλλει την πολική της Δημοτικής

Αρχής Αμαρουσίου σχετικά με την επιβολή

του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης

και την εκχώρησή του σε ιδιώτες.

ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ!

Κανένα νέο χαράτσι στους εργαζόμενους –

δημότες – κατοίκους του Αμαρουσίου. 

Η ελεγχόμενη στάθμευση επιχειρήθηκε

να εφαρμοστεί και στο παρελθόν στο Δήμο

Αμαρουσίου, από τη Δημοτική αρχή Τζανίκου

και κατέληξε σε ένα τεράστιο φιάσκο, χάρη

στις αντιδράσεις των απλών κατοίκων –

δημοτών της πόλης μας. 

Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης της

ιδιωτικής εταιρίας που μας επιβάλλει η

Δημοτική Αρχή Πατούλη θα αντιμετωπιστεί

και θα ξηλωθεί από όλους εμάς τους

κατοίκους – δημότες του Αμαρουσίου, όπως

και το αντίστοιχο του προκατόχου του

Δήμαρχου Τζανίκου.

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΝΑ ΑΠΟΒΛΗΘΕΙ Ο ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ

ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΕΝΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ

ΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ

ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Πιστεύουμε ότι οι άξονες που θα πρέπει να

κινηθεί ο διάλογος αυτός είναι:

Η εξασφάλιση  θέσεων στάθμευσης για τους

κατοίκους και επαγγελματίες της πόλης και η

πρόσβασή τους σε όλες τις γειτονιές της πόλης

χωρίς χαράτσια και τέλη στάθμευσης. 

Η ανάπτυξη της συνεχώς υποβαθμιζόμενης

Δημοτικής Συγκοινωνίας και η δωρεάν χρήση

της από όλους.

Η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης, το κόστος

των οποίων θα επιβαρύνονται οι εταιρίες που

επιθυμούν να μεταφέρουν τη λειτουργία τους

στο Μαρούσι (ιδιαίτερα στον άξονα της Λεω-

φόρου Κηφισιάς) και όχι οι κάτοικοι – δημό-

τες της πόλης. 

Η λειτουργία περιφερειακών χώρων στάθμευ-

σης γύρω από τους σταθμούς μέσων σταθερής

τροχιάς (Ειρήνη – Νερατζιώτισσα κλπ.) 

Η ιδιωτικοποίηση και ανταποδοτικότητα

(χαράτσωμα) που μας επιβάλλει η Δημοτική

Αρχή ΠΑΤΟΥΛΗ στο πλαίσιο της αντιλαϊ-

κής πολιτικής της τρικομματικής κυβέρν-

ησης του Μαύρου μετώπου (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ  –

ΔΗΜΑΡ) δε θα περάσουν.

Καλούμε όλους τους συλλογικούς φορ-

είς της πόλης, τις δημοτικές παρατάξεις και

τους Δημότες – κατοίκους της πόλης μας να

πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας και να

ακυρώσουν στην πράξη τα σχέδια της Δημο-

τικής Αρχής για την ελεγχόμενη στάθμευση. 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ 

Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης
που μας επιβάλλει η Δημοτική Αρχή
Πατούλη θα αντιμετωπιστεί και θα

ξηλωθεί από όλους εμάς τους κατοίκους
– δημότες του Αμαρουσίου, όπως και το

αντίστοιχο του προκατόχου του 
Δήμαρχου Τζανίκου.

Με παλαιότερη ανακοίνωσή μας (30
– 5 – 2013) είχαμε ενημερώσει τους Δημό-
τες – κατοίκους της πόλης μας ότι την
Τρίτη 14 – 5 – 2013 το Σωματείο Εργαζομέ-
νων του Δήμου Αμαρουσίου ενημέρωσε τις
παρατάξεις της μειοψηφίας του Δ. Σ. Αμα-
ρουσίου σχετικά με τη δράση της Δημοτι-
κής Αρχής γύρω από το θέμα της σύστα-
σης «Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχει-
ρήσεων» με τη συμμετοχή του Δήμου Αμα-
ρουσίου. 

Το νέο αυτό φρούτο, το οποίο μας
ήρθε από την ΕΕ και πάλι, αφορά την
προσπάθεια δημιουργίας κοινοπρακ-
τικών επιχειρήσεων μεταξύ διάφορων
φορέων και φυσικών προσώπων έχοντας
στόχο την «τόνωση της απασχόλησης»
και «τη δημιουργία θέσεων εργασίας» σε
τοπικό επίπεδο, με την επιδότηση της ΕΕ
μέσω ΕΣΠΑ. 

Ουσιαστικά πίσω από τα ωραία
λόγια και τις εξαγγελίες του προγράμματος
κρύβονται: η διαπλοκή μεταξύ ιδιωτικών
εταιριών και ιδιωτών επιχειρηματιών
προσκείμενων στους κατέχοντες την εξου-
σία, η υλοποίηση της  πολιτική της Ε.Ε. για
διεύρυνση των ιδιωτικοποιήσεων σε βάρος
του δημόσιου κοινωνικού κράτους πρόνοι-
ας και η περαιτέρω αποδιάρθρωση των
εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων.    

Στο πλαίσιο αυτό η δημοτική
Αρχή Αμαρουσίου πέρασε στο Δ. Σ. του
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. εισήγησή της σχετικά με

τη δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ το έργο της
οποίας θα απευθύνεται στους βρεφον-
ηπιακούς σταθμούς (γεγονός που πληρο-
φορηθήκαμε σε συνάντηση – ενημέρωση
των εργαζομένων των Βρεφονηπιακών
Σταθμών του Δήμου Αμαρουσίου που
έγινε για το θέμα αυτό την Πέμπτη 6 – 6 –
2013 στο χώρο του ΚΑΠΗ Αμαρουσίου –
οδός Περικλέους)  και ακόμα στη συνε-
δρίαση του Δ. Σ. Αμαρουσίου της Τρίτης
11 – 6 – 2013 έρχεται εισήγηση της Δημο-
τικής Αρχής για ίδρυση αντίστοιχης
ΚΟΙΝΣΕΠ που το έργο της θα απευθύνε-
ται στον τομέα της καθαριότητας του
Δήμου.

Είναι ξεκάθαρο ότι με τη δημιουργία
τέτοιων «Κοινωνικών» συνεταιριστικών
επιχειρήσεων ετοιμάζονται να γεμίσουν με
νέους στρατούς – ομήρων απασχολούμε-
νων τους Δήμους, αντικαθιστώντας τα
ΝΠΔΔ (π.χ. ΟΚΟΙΠΑΔΑ) που μέχρι τώρα
παρείχαν κοινωνικό έργο στους πολίτες,
μέσω των Δήμων, απολύοντας τους
εργαζόμενους τους και επιβάλλοντας τη
λογική της ιδιωτικοποίησης, αλλά και των
ελαστικά απασχολούμενων εργαζόμενων,
αφού οι συμμετέχοντες στις «κοινωνικές
συνεταιριστικές επιχειρήσεις» εργαζόμενοι
– συνεταιριστές (φυσικά πρόσωπα) θα
λογίζονται ως «μέτοχοι» της επιχείρησης
και θα αμοίβονται με τα αστρονομικά ποσά
των 300 ή 400 ευρώ για το έργο που θα
προσφέρουν και μάλιστα ανασφάλιστοι. 

Είναι φυσικό και επόμενο ότι σε μια
κοινωνία που έχει γονατίσει από την ανε-
ργία και τις αντιλαϊκές πολιτικές «σωτ-
ηρίας» που μας έχουν επιβληθεί από την
Ε. Ε. και τους ντόπιους εντολοδόχους της,
η προσέλευση των ανέργων και των ατό-
μων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες, όλων αυτών που βάναυσα
έχουν χτυπηθεί από τις μνημονιακές
πολιτικές των τελευταίων χρόνων, για
πρόσληψη – συμμετοχή στις κοινωνικές
συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Δήμου
Αμαρουσίου να δημιουργήσει το νέο στρ-
ατό – ομήρων που θα καταθέσει και την
ψήφο του στο κομματικό ταμείο της
παράταξης του κου Δήμαρχου Αμαρου-
σίου στις επικείμενες Δημοτικές εκλογές. 

Μάλιστα τώρα που η τρικομματική
κυβέρνηση του μαύρου μετώπου ετοιμάζε-
ται να καταργήσει εκατοντάδες ΝΠΔΔ των
Δήμων, μεταξύ αυτών και των ΟΚΟΙΠΑΔΑ
( οργανισμό μέσω του οποίου λειτουργούν
οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, τα
ΚΑΠΗ κ. ά. Κοινωνικού χαρακτήρα υπηρ-
εσίες του Δήμου), ο δρόμος ανοίγει για τη
λειτουργία και τη δράση τέτοιου είδους
συνεταιριστικών επιχειρήσεων που μόνο
κοινωνικές δεν είναι. Επίσης η δημιουργία
ΚΟΙΝΣΕΠ στο χώρο της καθαριότητας
των Δήμων ουσιαστικά διευκολύνει τον
διακαή πόθο των ντόπιων και ξένων
επιχειρηματικών συμφερόντων για ιδιω-
τικοποίηση της χρυσοφόρας αποκομιδής

των απορριμμάτων και των τομέων καθ-
αριότητας των Δήμων, αφού τελειώνουν
μια και καλή με τις σταθερές και μόνιμες
εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων
στην καθαριότητα των Δήμων. 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ
ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ

ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΗΘΕΝ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ» ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Θα το πούμε άλλη μια φορά
ότι είμαστε κατάφορα αντίθετοι στη
δημιουργία τέτοιων «Κοινωνικών Συνε-
ταιριστικών Επιχειρήσεων» εκμετάλλευ-
σης των εργαζομένων και καλούμε τη
Δημοτική Αρχή να μην προχωρήσει στην
περαιτέρω αποδιάρθρωση των εργα-
σιακών σχέσεων των εργαζομένων στο
Δήμο Αμαρουσίου, αντικαθιστώντας τις
σταθερές και μόνιμες εργασιακές σχέσεις
με θέσεις φτώχειας και εξαθλίωσης μέσω
τέτοιου είδους «κοινωνικών συνεταιρι-
στικών επιχειρήσεων». 

Καλούμε τους εργαζόμενους
στο Δήμο Αμαρουσίου όλοι μαζί να
συμπαραταχθούμε και να αποτρέψουμε
τα σχέδια κυβέρνησης και Δημοτικής
Αρχής.      

Η Δημοτική Αρχή Αμαρουσίου και ο Δήμαρχος Πατούλης «πρωτοπόροι» στην εφαρμογή των
αντιλαϊκών – αντεργατικών πολιτικών κυβέρνησης και ΕΕ προχωρούν στην ίδρυση «Κοινωνικών»
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, αποδιαρθρώνοντας ακόμα περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις

των εργαζομένων στο Δήμο Αμαρουσίου μοιράζοντας τη φτώχεια και την εξαθλίωση
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Ταχ. Δ/νση: Ιερού Λόχου 3 – 5                                            

Τ. Κ. 15124 Μαρούσι 

Τηλ. & Fax: 210 8020788                                    

Πληροφ. Καββαδία Φ.                                                      

Email:syll2grafeio@gmail.com                                   

Με αφορμή  προφορικές εντολές της Δ/νσης Π. Ε.

Β΄ Αθήνας αναφορικά με τις εγγραφές νηπίων και προν-

ηπιών  στα Νηπιαγωγεία της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας και

συγκεκριμένα στο 3ο & 4ο Νηπιαγωγεία Πεύκης, το Δ. Σ.

του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου επισημαίνει τα

ακόλουθα: 

Η εγγραφή των νηπίων και προνηπίων στα νηπια-

γωγεία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των παι-

διών του ελληνικού λαού και μάλιστα προβλέπεται και από

το νόμο 1566/1985. 

Η υποχρεωτική εγγραφή και φοίτηση των νηπίων

για ένα χρόνο στα  δημόσια νηπιαγωγεία δεν αναιρεί την

υποχρέωση της πολιτείας να προσφέρει δωρεάν προσχολι-

κή αγωγή και στα προνήπια, αφού υπάρχουν οι προϋποθέ-

σεις (κτήρια και διδακτικό προσωπικό), πόσο μάλλον όταν η

καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγω-

γής αποτελεί πάγιο αίτημα του κλάδου μας. 

Παρ’ όλα αυτά η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας, μέσω προφ-

ορικών εντολών, υπέδειξε στις Προϊστάμενες των 3ου & 4ου

Νηπιαγωγείων Πεύκης (γειτνιάζοντα Νηπιαγωγεία) την

ουσιαστική κατάργηση ενός τμήματος του κλασικού Νηπια-

γωγείου λόγω έλλειψης εγγραφών νηπίων, χωρίς να υπο-

λογίζεται ο αριθμός των προνηπίων  που έχουν ήδη εγγραφ-

εί και χωρίς καν να περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία

των εγγραφών, με στόχο την άθροιση των νηπίων και το

στοίβαγμά τους σε ένα τμήμα κλασικού Νηπιαγωγείου και

την εξοικονόμηση μιας θέσης Νηπιαγωγού. 

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στις πρακτικές της

διοίκησης της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας να επιβάλλει τις

μνημονιακού χαρακτήρα περικοπές της κυβέρνησης και στο

χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στο χώρο της

Δημόσιας προσχολικής Αγωγής. 

Οι ευθύνες του ΥΠΑΙΘΠΑ και της διοίκησης της

εκπαίδευσης αναφορικά με το ζήτημα της έλλειψης Νηπια-

γωγών είναι τεράστιες, αφού οι μηδενικοί μόνιμοι διορισμοί

και οι ελάχιστοι διορισμοί αναπληρωτών, αλλά και το κλείσι-

μο της Β΄ Αθήνας για μεταθέσεις νηπιαγωγών από άλλα

ΠΥΣΠΕ οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην  αύξηση του

αριθμού των νηπίων ανά νηπιαγωγό στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθή-

νας, στην έξωση εκατοντάδων προνηπίων από τα νηπιαγω-

γεία και στις υποχρεωτικές μετακινήσεις νηπιαγωγών εντός

του ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας για την κάλυψη των αναγκών των

νηπιαγωγείων της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας. 

Το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου

καλεί τη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας και το ΥΠΑΙΘΠΑ να σταμα-

τήσει τις πιέσεις προς τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων

αναφορικά με τις εγγραφές των νηπίων και προνηπίων προ-

ασπίζοντας το δικαίωμα των παιδιών του ελληνικού λαού για

παροχή από την πολιτεία δίχρονης δωρεάν δημόσιας

προσχολικής αγωγής. 

Τα νήπια και προνήπια είναι παιδικές ανθρώπινες

ψυχές και όχι αριθμοί  και αντικείμενα για να μεταφέρονται

και να στοιβάζονται με στόχο όχι την επίτευξη του μέγιστου

της ποιότητας της παρεχόμενης προς αυτά εκπαίδευσης,

αλλά της εξοικονόμησης πόρων και διδακτικού προσωπικού. 

Καλούμε τις συναδέλφους νηπιαγωγούς να μην

αποδέχονται προφορικές εντολές της διοίκησης της εκπ/σης,

αναφορικά με το θέμα των εγγραφών νηπίων και προν-

ηπίων στα νηπιαγωγεία, αλλά να ζητούν εγγράφως τις εντο-

λές της διοίκησης. 

Διεκδικούμε τον άμεσο διορισμό (μόνιμων) εκπαι-

δευτικών – νηπιαγωγών και την πρόσληψη ικανού αριθμού

αναπληρωτών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των

οικογενειών των εργαζομένων για προσχολικής αγωγή των

παιδιών τους νηπίων και προνηπίων. 

Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να πάρει άμεσα θέση

επί του θέματος και να επιληφθεί, ώστε να αποτραπεί η

έξωση των προνηπίων από τα Νηπιαγωγεία και να διασφα-

λιστεί ο απαιτούμενος αριθμός στις προσλήψεις των νηπια-

γωγών για την εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων της

χώρας. 

Καλούμε τις Ενώσεις Γονέων των Δήμων της
περιοχής ευθύνης του Συλλόγου μας να πάρουν την
υπόθεση στα χέρια τους και μαζί να διεκδικήσουμε την
καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής
αγωγής με κάλυψη όλων των νηπίων και προνηπίων
της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς και περικοπές.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φ. Καββαδία

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. Κοκκινομηλιώτης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Ε. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Εγγραφές νηπίων και προνηπίων 
στα Νηπιαγωγεία 

της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας 

Με τις 10+2

δεσμεύσεις για

τον Παράδεισο

ο νυν δήμαρχος

διαδέχθηκε τον

Τζαννίκο. Έκτο-

τε το μόνο που

γίνεται είναι η

επανάληψη των

δεσμεύσεων

λίγο πριν τις

εκλογές και στη

συνέχεια πάλι

σιγή ασυρμά-

του… 

Μια περιοχή

στην οποία δεν

έχει γίνει κανέ-

να έργο υποδομής, μια περιοχή

χωρίς δρόμους, χωρίς πεζοδρό-

μια, χωρίς αγωγούς ομβρίων. Ο

μοναδικός πνεύμονας της περ-

ιοχής, το άλσος Παραδείσου

χρησιμοποιείται μόνο για τηλεο-

πτικές εμφανίσεις του δημάρχου

με πρόχειρες δενδροφυτεύσεις

και στη συνέχεια τα δυστυχή

δενδρύλλια πεθαίνουν από τη

δίψα μιας και δεν ποτίζονται

ποτέ.

Η παράνομη εγκατάσταση γρα-

φείων στην περιοχή αμιγούς

κατοικίας έχει μετατρέψει την

περιοχή σε ένα πελώριο χώρο

παράνομης στάθμευσης. Οι

περισσότερες εταιρείες έχουν

μετατρέψει τους υπόγειους χώρ-

ους στάθμευσης σε αποθήκες,

γραφεία, σχολές – ΑΝΤΕΝΑ -

και οτιδήποτε άλλο, με αποτέλε-

σμα να πλημμυρίζει η περιοχή

από ΙΧ εργαζομένων και συναλ-

λασσομένων. Και τώρα, ως μία
ακόμα τιμωρία των κατοίκων,
θέλουν να επιβάλουν και το
ληστρικό σύστημα ελεγχόμεν-
ης στάθμευσης …

Πόσες φορές έχουν ακούσει οι

κάτοικοι ότι «επίκειται η ανάπλα-

ση της οδού Παραδείσου» αλλά

εξακολουθούν να βαδίζουν στο

οδόστρωμα για να φτάσουν

στην Κηφισίας. Στο οδόστρωμα

βαδίζουν επίσης και κινούμενοι

στην οδό Άλσους, στη Νίκης...

Μαμάδες με καρότσια ακροβα-

τούν μεταξύ αυτοκινήτων που

τρέχουν και σκουπιδιών που

στοιβάζονται στο πλάι του οδο-

στρώματος μιας και τα πεζοδρό-

μια είναι από υποτυπώδη έως

ανύπαρκτα. Βεβαίως τα χρήμα-

τα βρίσκονται όταν πρόκειται για

έργα βιτρίνας στο κέντρο της

πόλης. 

Η υποτυπώδης παιδική χαρά

στη συμβολή των οδών Καραο-

λή και Εφέσου παρουσιάζει μια

θλιβερή εικόνα και μπορεί να

δεχτεί μόνο πολύ μικρά παιδιά.

Η πρόταση του καθηγητή κ.

Ματσούκη για τη δημιουργία

αξιοπρεπούς παιδικής χαράς

στον χώρο του άλσους έπεσε

στο κενό. Εκεί μάλιστα είναι

χωροθετημένη και βάσει ΠΔ .

Η μεταφορά του αμαξοστασίου

του Δήμου στην Αμαρουσίου

Χαλανδρίου έχει επίσης υπο-

βαθμίσει την περιοχή, με απο-

ρριμματοφόρα να παρκάρουν

παράνομα πάνω στο πεζοδρό-

μιο και μέσα στο απέναντι οικό-

πεδο.

Ο θάνατος της νεαρής κοπέλας

στις πρόσφατες πλημμύρες

στην Αμαρουσίου Χαλανδρίου

δε συγκίνησε κανέναν για να

επισπεύσουν τα αντιπλημμυρικά

έργα σε Πολύδροσο - Παράδει-

σο. Πολλά υπόγεια κατοικιών

και πολυκατοικιών

πλημμυρίζουν σε

κάθε νεροποντή

εδώ και πολλά

χρόνια.

Τα δρομολόγια

της γραμμής 060

εκτός από το ότι

έχουν αραιώσει

πολύ δεν εκτε-

λούνται καν στην

ώρα τους προ-

καλώντας αγα-

νάκτηση στους

ηλικιωμένους

ιδίως χρήστες

αλλά και τα παι-

διά.

Η κατάσταση θα επιδεινωθεί αν

ανοίξει η οδός Φραγκοκκλησιάς

προς τη λεωφόρο Πεντέλης. Αν

δεν υπάρξει πρόβλεψη να

διοχετεύεται η κίνηση προς τους

παραδρόμους της Αττικής οδού

με διέξοδο το δακτυλίδι της

Κηφισίας θα επιβαρυνθεί απελ-

πιστικά η κάθοδος της Φραγ-

κοκλησιάς – Αιγιαλείας - Επι-

δαύρου προς το φανάρι της

Παραδείσου.

Κερασάκι στην τούρτα της εγκα-

τάλειψης ήταν η τροποποίηση

των χρήσεων γης  και η μετατρ-

οπή περιοχών αμιγούς κατοικίας

- πχ Φραγκοκλησιάς- σε υπερ-

τοπικό κέντρο . Το σκάνδαλο

αυτό έσωσε την εταιρεία που

πήρε το πρώην  VILLAGE.

Ενώ είχε  πάρει  άδεια από την

πολεοδομία, μετά από καταγ-

γελία του τοπικού Συλλόγου η

ίδια πολεοδομία Αμαρουσίου

επέβαλε πρόστιμο 4,5 εκατομ-

μυρίων ευρώ το οποίο όμως

έκανε φτερά μετά τη μετατροπή

των χρήσεων γης κατά παραγ-

γελία! ΄Ηταν  tο τελευταίο Προε-

δρικό Διάταγμα της κυβέρνησης

Παπαδήμου, δωράκι εκατομ-

μυρίων!

Σύλλογος Παραδείσου

Η ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

- Να μοιραστούν την κοινή τους εμπειρία
με άλλες οικογένειες που αντιμε-
τωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα.

- Να στηριχθούν ο ένας στον άλλον,
ώστε να βρουν τη δύναμη και
το κουράγιο να αντιμετωπίσουν
την κατάσταση, τις δυσκολίες
της και την αγωνία για το μέλ-
λον.

- Να σταματήσουν να
προχωρούν μόνοι και
ενωμένοι να υπερα-
σπίσουν τα δικαιώματά
τους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

0 Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την

Ψυχική Υγεία ΒΑ Αττικής, ιδρύθηκε το 2011 και

έχει μέλη συγγενείς ληπτών υπηρεσιών ψυχι-

κής υγείας από τη ΒΑ Αττική. 

Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. είναι ένα μη κερδοσκοπικό

σωματείο. Τακτικά μέλη του είναι οικογένει-

ες με άτομα που έχουν προβλήματα ψυχι-

κής υγείας και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής

υγείας, ενώ πρόσεδρα μέλη είναι ειδικοί

στο χώρο της ψυχικής υγείας και άτομα του

ευρύτερου κοινωνικού χώρου με εγνω-

σμένη ευαισθησία (ευαισθητοποιημένοι

πολίτες, φίλοι και εθελοντές].

Σταθερό Τηλ.: 2106141350 - Φαξ: 2106141352 Κιν.

Τηλ: 6945148919 (vodafone) και 6937398014
(cosmote) Facebook Σύλλογος Οικογενειών και

Φίλων για την Ψυχική Υγεία ΒΑ Αττικής Email:
sofpsiva@gmail.com (για εγγραφή και ενημέρωση)

ΣΥΛΛΟΓΟΙ
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Ζητούν την αλληλεγγύη μας στην αστυνόμευση και την καταστολή;
Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίω-

μα στην αξιοπρεπή εργασία που
εξασφαλίζει το βιοπορισμό υπηρ-
ετώντας παράλληλα και τα συμφ-
έροντα της κοινωνίας των εργαζο-
μένων. Δεν θεωρούμε εργασιακό
το δικαίωμα της αστυνόμευσης
και της καταστολής, του μιλιταρι-
σμού και κάθε εργασιακής υπηρ-
εσίας στην κατεύθυνση της
υπηρέτησης των πολιτικών που
στρέφονται ενάντια στη κοινωνία.
Είμαστε υπέρ του δικαιώματος
στη δουλειά και καλούμε τους
υπό απόλυση δημοτικούς
αστυνόμους να διεκδικήσουν μαζί
μας το

εργασιακό τους δικαίωμα σε
υπηρεσίες προς όφελος της κοι-
νωνίας. Αυτή η επιλογή μπορεί
να τους εξασφαλίσει και την
αλληλεγγύη της κοινωνίας.

Παιδιά ενός σάπιου και πελατο-

κομματικού κρατικού συστήμα-

τος, 4000 υπάλληλοι της δημοτι-

κής αστυνομίας, «εργαζόμενοι»

απέναντι στους εργαζόμενους και

την κοινωνία, (γιατί έτσι τους ήθε-

λαν κι αυτοί το αποδέχτηκαν)

βρίσκονται σήμερα στη δυσάρε-

στη θέση να συνειδητοποιούν

βίαια, ότι έφτασε η σειρά τους.

Κροκοδείλια δάκρυα των

συστημικών μηχανισμών και των

κομμάτων που τα εξέθρεψαν για

τη συμφορά της απόλυσης και

απεγνωσμένες προσπάθειες του

εγχώριου καθεστώτος να

διασώσει τα παιδιά των κομμα-

τικών γραφείων που επέλεξαν

μπροστά στην ανάγκη, κανείς

δεν το αμφισβητεί, να υπηρετή-

σουν στην αστυνόμευση των

δήμων, τουτέστιν να γυροβολάνε

χαρατσώνοντας με πρόστιμα

τους συμπολίτες τους, να

διαλύουν τους πάγκους των

πάμφτωχων μεταναστών ή να

υποδύονται το security των αφεν-

τικών τους, δημάρχων.   Όλοι; Η

μεγάλη πλειοψηφία τους. Περιχα-

ρείς, ατσαλάκωτοι, ασφαλισμένοι

αυτοί μέχρι σήμερα μπροστά στη

θύελλα των μνημονιακών

απολύσεων, περιφέρονταν με

εκείνο το μισητό ύφος και ήθος

της κάθε εξουσίας που δυνα-

στεύει τον πολίτη και τον απομ-

υζά. Θα περάσουν ή δεν θα

περάσουν στην κρατική

αστυνομία; Εάν περάσουν

καλώς… Εάν όχι ζητούν τη

συμπαράσταση της κοινωνίας

που μέχρι τώρα «υπηρετούσαν»

από απέναντι για να συνεχίσουν

να την «υπηρετούν» αδιάλειπτα

στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουν

αναρωτηθεί ποτέ πόσο συμπαθ-

είς ήταν όλα αυτά τα χρόνια; Οι

απολυμένοι της χαλυβουργίας,

του Κατσέλη, της Pirelli, της

Selman, οι απολυμένοι και οι υπό

απόλυση δημοτικοί εργάτες της

καθαριότητας στους δήμους,

κ.λ.π., εκατοντάδες χιλιάδες του

ιδιωτικού τομέα που θα περά-

σουν; Στην ανεργία βεβαιωμένα

… Γι’ αυτούς δεν υπάρχει συζήτ-

ηση.

Όλοι έχουν δικαίωμα στη δουλειά

και την αξιοπρεπή διαβίωση.

Στους καιρούς που ζούμε όμως

είμαστε υποχρεωμένοι να αποφ-

ασίσουμε με ποιους θα πάμε και

ποιους θα αφήσουμε. Με τους

εργαζόμενους και τη κοινωνία ή

με το καθεστώς και τους λακέδες

του, για νάχουμε δουλειά;

Μήπως πρέπει να το πάρουν

αλλιώς οι περί ου ο λόγος

εργαζόμενοι της δημοτικής

αστυνομίας και να συνειδητοποι-

ήσουν με ποιους θα πάνε και

ποιους θα αφήσουν; Εάν επανα-

παυτούν στην υπεράσπιση των

νεοδημοκρατοπασόκων εργατο-

πατέρων της συνδικαλιστικής

ηγεσίας στην ΠΟΕ/ΟΤΕ και στην

εμμονή να συνεχίσουν την

αστυνόμευση της κοινωνίας επι-

διώκοντας και την αλληλεγγύη

της, ας αναλάβουν τις ευθύνες

τους. Εμείς που πιθανόν να τους

βρούμε αύριο απέναντι μας

ντυμένους στα χακί των ΜΑΤ να

δέρνουν τους εργαζόμενους και

τους απολυμένους, δεν πρόκειται

να τους στηρίξουμε ως εργαζόμε-

νους με αυτή τη λογική. Θα τους

στηρίξουμε υπερασπιζόμενοι το

δικαίωμα στη δουλειά και στην

υπηρεσία του κοινωνικού σύνο-

λου και των συμφερόντων του,

στον αντίποδα της κρατικής ή της

δημοτικής εξουσίας ή κάθε εξου-

σίας που υπηρετεί και εφαρμόζει

μέχρι σήμερα όλους τους αντιλαϊ-

κούς σχεδιασμούς και τις πολιτι-

κές του εξανδραποδισμού των

κοινωνικών δικαιωμάτων και

φτωχοποίησης της κοινωνίας.

Οι «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» για τη «Βιοκλιματική ανάπλαση» 

του κέντρου της πόλης του Αμαρουσίου

ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Την ώρα που τα απανωτά

μνημόνια τσακίζουν την Ελληνική

οικονομία, και το κράτος γίνεται πιο

βίαιο από ποτέ (επιτάξεις, ρατσισμός,

κτλ.), ο δήμος Αμαρουσίου κυνηγάει

την «ανάπτυξη» μέσα από ένα  και-

νούριο πολυδάπανο έργο το οποίο

ονόμασε «βιοκλιματική ανάπλαση»..

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ (όπως λέει ο δήμος);

Σύμφωνα με τα σχέδια τα

οποία έχουν δημοσιευτεί, ο δήμος

Αμαρουσίου θα ξεκινήσει  τις

εργασίες στο εμπορικό κέντρο του

δήμου, το οποίο σταδιακά θα αλλάξει

τόσο την όψη όσο και την ενεργειακή

λειτουργία του. Θα δημιουργηθούν

πύλες στις εισόδους, θα αλλάξει όλο

το οδόστρωμα (αυτό μας θυμίζει

πολύ ένα άλλο έργο ανάπλασης που

είχε γίνει επί δημαρχείας Τζανίκου),

θα τοποθετηθούν αψίδες, πίδακες

νερού, φωτοβολταϊκά και τέλος θα

εγκατασταθεί «μοντέρνος αστικός

εξοπλισμός» (ασύρματο ιντερνέτ

δηλαδή το οποίο όμως δεν έχει διευ-

κρινιστεί αν θα είναι δωρεάν ή επί

πληρωμή). Ταυτόχρονα θα εφαρμο-

στεί το νέο μέτρο ελεγχόμενης στάθ-

μευσης.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ  ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ;

Η αγορά του Αμαρουσίου

έχει δεχτεί μεγάλα πλήγματα τα τελευ-

ταία χρόνια. Η καταστροφή της

ξεκίνησε με τη λειτουργία του MALL

(του μεγαλύτερου αυθαίρετου στην

Ελλάδα), όμως με την έλευση της

κρίσης στην Ελλάδα και την άσκηση

των αντιλαϊκών μέτρων που έφερε,

δέχτηκε το ισχυρότερο χτύπημα. Έτσι

από το 2009 μέχρι και σήμερα έχει

κλείσει κοντά στο 50% των κατα-

στημάτων της περιοχής, τα οποία

αποτελούσαν την καρδιά της κυκλοφ-

ορίας ρευστού στο δήμο. Έτσι είχαμε

τεράστια αύξηση του ποσοστού ανε-

ργίας στο δήμο το οποίο έχει αποτ-

υπώσεις ως και σήμερα (παράδειγμα

αποτελούν τα τεράστια ποσοστά αιθα-

λομίχλης στο Μαρούσι, καθώς οι άνε-

ργοι πολίτες δεν μπορούν να

πληρώσουν τα παράλογα ποσά για

θέρμανση των σπιτιών τους). Όλοι

αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι 18

μήνες εργασιών (τουλάχιστον) θα

αποτελέσουν το τελειωτικό χτύπημα

στα εναπομείναντα μαγαζιά, καθώς

για να αποφεύγει ο κόσμος την ταλαι-

πωρία θα καταφεύγει αναγκαστικά στο

αυθαίρετο (MALL). Ταυτόχρονα η

ελεγχόμενη στάθμευση στα χέρια

ιδιωτών, θα είναι το κερασάκι στην

τούρτα  που θα τσακίσει τα μαγαζιά

καθώς ο κόσμος δεν θα είναι διατεθει-

μένος να πληρώνει για να παρκάρει

και να κάνει μια βόλτα, να πιει έναν

καφέ ή να φάει και να κάνει τις αγορές

του. Το νέο έργο λοιπόν θέτει το τέλος

του όρου εμπορικό στο κέντρο του

δήμου.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ» ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ;

Το κέντρο του Αμαρουσίου έχει πια

ελάχιστες πηγές πρασίνου ( πάρκα

και παιδικές χαρές). Η ανάπλαση του

κέντρου θα τα θυσιάσει στον βωμό

της ανάπτυξης, όπως την οραματίζε-

ται ο δήμαρχος. Ο τελευταίος δήλωσε

ότι δεν πρόκειται να κοπεί ούτε ένα

δέντρο, ΑΛΛΑ θα ξεχάσουμε το

έγκλημα που είχε διαπράξει αφήνον-

τας να κοπούν 3 σπάνια πεύκα στο

οικόπεδο ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ για να

χτιστεί γερμανικό super market

εκχωρώντας το συγκεκριμένο χώρο

στα ιδιωτικά συμφέροντα; Επίσης δεν

είναι δυνατό να αφήσουμε να κατα-

στραφεί ή ήδη βιοκλιματικού χαρακ-

τήρα πλατεία Αγίας Λαύρας, θυσία

στην κατασκευή ενός έργου φαραωνι-

κού χαρακτήρα, το οποίο η πόλη δεν

έχει καθόλου ανάγκη.

Αλλά ένας οικολόγος σαν

εσάς κ. Δήμαρχε θα έπρεπε να ήξερε

ότι οι γρανίτες που σκοπεύετε να

τοποθετήσετε μόνο καλό στο περιβάλ-

λον δεν κάνουν. Ταυτόχρονα, κάνον-

τας έργα αναγκαστικά θα τραυματίσε-

τε τα δέντρα (τουλάχιστον στις ρίζες),

τα οποία μας διασφαλίζουν λίγο καθα-

ρό οξυγόνο και προστασία από υπε-

ρχείλιση (καθώς η ανάπλαση δεν περ-

ιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών

όμβριων υδάτων στις γειτονιές γύρω

από το κέντρο και  σε όλο τον δήμο –

έργο απαραίτητο και αναγκαίο σε ένα

Δήμο που στο 82% της έκτασής του

δεν διαθέτει αγωγούς όμβριων υδά-

των).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ  ΑΥΤΟ ΤΟ
ΕΡΓΟ: Για  εμάς αυτό το έργο αποτε-

λεί το τελευταίο χτύπημα στο εμπο-

ρικό κέντρο του Αμαρουσίου. Τα

τοπικά καταστήματα, που δεν απο-

τελούν franchise κάποιας πολυεθνι-

κής εταιρίας, θα κλείσουν εκτινάσ-

σοντας την ανεργία, οι επισκέπτες

δεν θα μπορούν να αφήσουν τα

αμάξια τους (διακύβευμα είναι αν

θα μπορούν και οι κάτοικοι), θα

δώσει νέους πελάτες στα εμπορικά

κέντρα, και για την υλοποίηση του

θα καταστρέψει την λιγοστή

χλωρίδα που έχει απομείνει στο

δήμο μας. Και όλα αυτά για ένα

έργο (κόστους 5,5 εκατομμυρίων

ευρώ) το οποίο είναι τόσο «καλά»

σχεδιασμένο που στα τεχνικά του

σχέδιά έχει ένα σωρό λάθη παρα-

λείψεις και ατέλειες (παγκάκια εκεί

που βρίσκονται σπίτια, πίδακες

νερού μέσα σε καταστήματα κτλ.).

Ακόμα με την υλοποίηση τέτοιου

είδους έργων τίθενται οι προϋποθέ-

σεις για την αλλαγή της φυσιογνωμίας

της πόλης και του ιστορικού – εμπορι-

κού της κέντρου με αποτέλεσμα να

δημιουργηθεί στο κέντρο της πόλης

μια θεματική ζώνη υπερτοπικού χαρ-

ακτήρα, για καταστήματα αναψυχής –

εστίασης (μπαρ, καφετέριες, εστιατόρ-

ια) με ότι αυτό σημαίνει για τους

κατοίκους του κέντρου και για την

πόλη μας.

Οι κάτοικοι του Αμαρουσίου πρέπει
να σταθούμε αντίθετοι σε αυτό το
νέο έργο το οποίο τελικά μόνο αρν-
ητικά θα επηρεάσει την ζωή μας.
Όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσο-
υμε αυτό που πραγματικά έχει αξία.
Ένα δήμο γεμάτο ζωή και πράσινο,
που θα εξασφαλίζει δουλειά και τις
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για
τους πολίτες του.
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Μετά το φιάσκο της ιδιωτικοποίησης
των ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, η (τέως) κυβερνητική
τρόικα εσωτερικού ΝΔ‐ΠαΣοΚ‐ΔημΑρ, έπρεπε
να ξανακερδίσει το χαμένο έδαφος για τα
μάτια της άλλη τρόικας, ΕΕ‐ΕΚΤ‐ΔΝΤ. Έτσι
λοιπόν, την Τρίτη 11 Ιουνίου, μέσα σε 3 ώρες
(με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου), ο
εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης και γνω‐
στός συμπαρουσιαστής της Ρούλας Κορομηλά
στο αλήστου μνήνης «Μπράβο καλωήρθατε!»
Σίμος Κεδίκογλου, ανακοίνωσε μετά περισσής
ευκολίας ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να ρίξει
«μαύρο» στην ΕΡΤ. Πρόσχημα γι’ αυτό ήταν
φυσικά το χρέος όπου μέσα σε όλα τα μέτρα
που υποτίθεται πρέπει να πάρει η κυβέρνηση
ούτος ώστε να είναι εντάξει με τους δανειστές
της, είναι υποχρεωμένη να ξεκινήσει τις
απολύσεις στο δημόσιο. Την ώρα που ο ΕΟΠΥΥ
χρεοκοπεί, τα νοσοκομεία δεν έχουν γιατρούς,
φάρμακα κι εργαλεία, τα πανεπιστήμια κι τα
ΤΕΙ κλείνουν λόγο της υποχρηματοδότησης
μέσω του σχεδίου «Αθηνά», η καταγεγραμ‐
μένη επίσημη ανεργία είναι στο 30% και για
τους νέους 60% και οι μειώσεις μισθών φτά‐
νουν και το 70% (για εφ άπαξ ούτε λόγος),
είπαν να απολύσουν και στο δημόσιο. Πρώτη
δοκιμή, η ΕΡΤ, 2500 εργάτες πετιούνται στο
δρόμο με το πρόσχημα της χαμηλής τηλεθέα‐
σης, του μεγάλου αριθμού εργαζομένων και
της αδιαφάνειας. Βέβαια όταν οι δεξιοί και οι
ΠαΣοΚοι διόριζαν τα «δικά τους παιδιά»
(όπως και τον Κεδίκογλου για κάποια περίο‐
δο…) ήταν καλή. 

Το ότι η ΕΡΤ έχει 5 κανάλια, ένα σωρό
ραδιοφωνικούς σταθμούς, τοπικές ΈΡΑ, συμφ‐
ωνικές ορχήστρες κλπ τα ξέρουν όλοι, δεν
χρειάζεται να επαναληφθούν κι εδώ. Το Θέμα
δεν είναι το τι ήταν και τι δεν ήταν η ΕΡΤ (που
για να θυμίσω το φθινόπωρο υπέστη άλλη
κυβερνητική λογοκρισία απολύοντας δύο

δημοσιογράφους της πρωινής εκπομπής της
ΝΕΤ γιατί αναμετέδωσαν το δημοσίευμα του
Ρόιτερς που παρομοίαζε τη ΓΑΔΑ με το Αμπού
Γκράιμπ μετά τα βασανιστήρια που υπέ‐
στησαν αντιφασίστες αγωνιστές από τους
μπάτσους). Το κύριο ζήτημα είναι ότι η ΕΡΤ
έγινε η πρόβα τζενεράλε για τις απολύσεις στο
δημόσιο συμπεριλαμβανομένων και των
Δήμων φυσικά.

Αρχικά, το κίνημα έδειξε γρήγορα τα
αντανακλαστικά του κατακλύζοντας νυχθημε‐
ρόν το ραδιομέγαρο κατά χιλιάδες, δηλώνον‐
τας αλληλέγγυο. Αυτομάτως όμως η ΕΡΤ έγινε
το «ατύχημα» που άναψε φωτιές. Ήταν η αφο‐
ρμή που περίμενε ο λαός για να ενωθεί ενάν‐
τια στη κυβέρνηση του μαύρου, των
απολύσεων και της φτώχιας. Κάτω από αυτή
τη λαϊκή πίεση οι γραφειοκράτες των ΓΣΕΕ‐
ΑΔΕΔΥ κήρυξαν άλλη μία γενική 24ωρη ντουφ‐
εκιά ενώ το ΠαΣοΚ με τη ΔημΑρ, υπό το φόβο
της εκλογικής τους εξαφάνισης, έκαναν πως
διαφωνούσαν. Το μεγαλύτερο όμως πρόβ‐

λημα ήταν η ΕΕ και το ΔΝΤ για τον Σαμαρά,
που του έλεγαν να μη διανοηθεί να πάει σε
εκλογές γιατί δόση γιόκ. Τελικά δεν αποφ‐
εύχθηκε η αποχώρηση της ΔημΑρ απ’ το κυβε‐
ρνητικό σχήμα μετατρεπόμενη αυτή τη φορά
σε συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Χαρακ‐
τηριστικό βέβαια είναι το γεγονός ότι μόνο η
ναζιστική Χρυσή Αυγή στήριξε ανοιχτά την
απόφαση Σαμαρά για την ΕΡΤ επαναφέροντας
τα σενάρια για συνεργασία ΝΔ‐ΧΑ που άλλω‐
στε υπάρχει δεκαετίες τώρα. Παρ’ όλα αυτά,
μετά την προσφυγή των εργαζομένων της ΕΡΤ
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η απόφαση
του ΣτΕ ήταν τόσο διφορούμενη που απλά
έμεινε στα χαρτιά.

Η ΕΡΤ όμως λειτουργεί ακόμα. Τη
λειτουργούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοί της
(απολυμένοι πια). Έστω κι έτσι, το μήν‐
υμα της αυτοδιαχειρζόμενης ΒιοΜΕ στη
Θεσσαλονίκη φέρνει μια άλλη πνοή και
εμπνέει του εργάτες. Το σύνθημα «δεν
μπορούν αυτοί, μπορούμε όμως εμείς»,

αποκτά σάρκα και οστά. 

Το φασιστικού τύπου κλείσιμο της ΕΡΤ
συνέπεσε, όχι τυχαία, με την εξέγερση στην
Τουρκία, τη Βραζιλία και κρατάει ακόμα και
σήμερα όπου η Αίγυπτος συνεχίζει τον επανα‐
στατικό της δρόμο. Τους προηγούμενους
μήνες στην Ελλάδα υπήρχε μια φαινομενική
δυσαναλογία ανάμεσα στις απαιτούμενες
κινήσεις του κινήματος και του κινήματος του
ίδιου. Ο πυρήνας όμως είναι ότι αρκούσε μια
αφορμή για να ξεκινήσει πάλι. Αυτό θα μπορ‐
ούσε να ήταν η προδομένη τελικά απεργία
των καθηγητών. Προσπάθησε να γίνει η ΕΡΤ
αλλά η από τη μία η αριστερά δεν είχε σχέδιο
και πιάστηκε στον ύπνο (ή μάλλον είχε, όπως
ο ΣυΡιζΑ που όπου σταθεί και όπου βρεθεί
κυνηγάει κυβερνητικούς θώκους για μια
δήθεν «αριστερή κυβέρνηση» που θα τα λύσει
όλα…) κι από την άλλη η διάσπαση εκ των έσω
των εργαζόμενων της ΕΡΤ που ένα κομμάτι
τελικά εξαγοράστηκε με τις δύο πρώτες δόσεις
της αποζημίωσης. 

Στη νέα αυτή κατάσταση, απαιτούνται
νέα όπλα, ακονισμένα σαν ξυράφι. Καμμία
«αριστερή κυβέρνηση» δεν μπορεί να λύσει
τα ζητήματα μέσα στον καπιταλισμό προς
όφελος των καταπιεσμένων. Κανένας γραφει‐
οκράτης συνδικαλιστής δεν μπορεί να διεκδι‐
κήσει αυτά που δικαιούμαστε. Κανένας δεν
μιλάει για μας, καλύτερα από εμάς. Απαιτείται
μια οργάνωση από τα κάτω, μιας Γενικής Πολι‐
τικής Απεργίας Διαρκείας που θα γκρεμίσει
την κυβέρνηση, τα μνημόνια, τα χρέη και θα
ανοίξει τον δρόμο για την εξουσία των
εργατών. Στην Ελλάδα και σ’ όλο τον κόσμο.
Σύγκρουση τώρα, μέχρι τέλους! Μέχρι να τους
γκρεμίσουμε! Μέχρι να νικήσουμε!  

Το μαύρο στην ΕΡΤ να γίνει μαύρο στο Σαμαρά και τα σκυλιά του

ΟΙ ΠΕΡΙΒΟΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΜΠΗΞΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Οι κυβερνητικές ρυθμίσεις για τις

ληξιπρόθεσμες οφειλές, αν και

γίνονται κάτω από την πίεση της

αναγκαστικής «στάσης πληρ-

ωμών» των λαϊκών νοικοκυριών,

που δεν έχουν πια ούτε τα απαρ-

αίτητα για την επιβίωση, δε

στοχεύουν στην ανακούφισή μας,

αλλά αντίθετα στη διασφάλιση

της συνέχειας της φοροληστείας,

μέσω της ομηρείας των φορολο-

γουμένων.

Με τις ρυθμίσεις, τα ληξιπρόθε-

σμα χρέη, που βεβαιώθηκαν

μέχρι 31/12/2012, μπορούν να

εξοφληθούν μέχρι 48 μηνιαίες

δόσεις (100 κάτω από ορισμένες

προϋποθέσεις), ενώ τα ληξιπρ-

όθεσμα χρέη, που βεβαιώθηκαν

από την 1η Γενάρη 2013 και

μετά, θα μπορούν να ρυθμίζονται

σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Ακόμη, όμως, και για όσους

καταφέρουν να ενταχθούν στις

ρυθμίσεις, «εφόσον συντρέχει

πραγµατική οικονοµική

αδυναµία» και µόνο εφόσον

«αποδεικνύουν ότι µπορούν να

ανταποκριθούν στο ύψος της

µηνιαίας δόσης», σε περίπτωση

«εκπρόθεσμης καταβολής» μιας

από τις προβλεπόμενες δόσεις,

θα υπάρχει προσαύξηση της

δόσης κατά 15%, πληρωτέα

μέχρι τη λήξη της επόμενης, ενώ

για 2η καθυστέρηση, η ρύθμιση

σταματάει, με το σύνολο της

«οφειλής» να γίνεται απαιτητό. Το

ίδιο συμβαίνει αν δεν εξοφλή-

σουν εμπρόθεσμα μια οποιαδή-

ποτε νέα τρέχουσα οφειλή. Θα

αντιμετωπίσουν έτσι αμέσως τα

μέτρα αναγκαστικής είσπραξης,

με κατασχέσεις μισθών, συντά-

ξεων και εφάπαξ, απευθείας από

τα λογιστήρια των επιχειρήσεων

και τα ασφαλιστικά ταμεία ή

μέσω των τραπεζικών λογαρια-

σμών μισθοδοσίας, και τις

κατασχέσεις κινητής και ακίνητης

περιουσίας, που ανασύρονται

από το χρονοντούλαπο της ιστο-

ρίας.

Και όλα αυτά, ενώ από φέτος θα

ισχύσουν άμεσα και νέα χαρά-

τσια:

Το νέο χαράτσι της ΔΕΗ, που

μετονομάστηκε σε Έκτακτο

Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.),

αφού το παλιό είχε κριθεί παρά-

νομο από το ΣτΕ αν ίσχυε για

πάνω από 2 χρόνια. Ουδέν

μονιμότερον του προσωρινού!

Στις φετινές φορολογικές

δηλώσεις δηλώνονται υποχρεωτι-

κά, και θα φορολογούνται με το

χαράτσι της «αλληλεγγύης», τα

κάθε είδους εισοδήματα που

απαλλάσσονται είτε έχουν ήδη

φορολογηθεί αυτοτελώς, όπως

παροχές των ασφαλιστικών

ταμείων σε χρήμα, επιδόματα

στους ασφαλισμένους τους, τόκοι

καταθέσεων.

Πώς, λοιπόν, θα μπορούν
έστω και με δόσεις τα λαϊκά

νοικοκυριά να εξοφλήσουν
τις απαιτήσεις τους, όταν
δεν έχουν τελειωμό οι
φόροι που επιβάλλονται
κάθε χρόνο και τα λαϊκά
εισοδήματα μειώνονται ή
εξανεμίζονται;

Γίνεται φανερό ότι οι κυβερνητι-

κές ρυθμίσεις για τις ανεξόφλητες

οφειλές, ακόμα και για όσους

έχουν τις προϋποθέσεις να

ενταχτούν, είναι άνευ ουσιαστι-

κού οικονομικού οφέλους, αποτε-

λούν μορφή ομηρείας και έχουν

ρόλο παγίδας.

Και να πάρουμε υπόψη ότι νέα

μέτρα επιβάρυνσης για τους

εργαζόμενους και ελάφρυνσης

για το κεφάλαιο, σχεδιάζονται

όπως πάντα:

Φόρος σε αγροτεμάχια εκτός

σχεδίου και αγροτικές καλλιέργει-

ες, μειώσεις συντάξεων, μείωση

του αφορολόγητου ορίου για τις

γονικές παροχές, παράταση της

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

και του τέλους επιτηδεύματος

(που έληγαν το 2014), ενιαίος

συντελεστής ΦΠΑ 19% (που θα

αυξήσει τις τιμές στα προϊόντα

λαϊκής κατανάλωσης όπως τρόφ-

ιμα), αλλά και μείωση των φορο-

λογικών συντελεστών για τους

επιχειρηματικούς ομίλους σε

15%!

Όσο τους πληρώνουμε,
τόσο θα μας ξεζουμίζουν.
Φτάνει πια! Τέρμα η μοιρο-
λατρία και η παθητικότητα.

Να σταματήσει η φοροληστεία

του λαού, να πληρώσουν αυτοί

που αρπάζουν τον πλούτο. Τώρα

χρειάζεται να δυναμώσουν οι λαϊ-

κές αντιδράσεις. Να δυναμώσει η

αλληλεγγύη, που μπορεί να απο-

τρέπει κατασχέσεις και πλειστηρ-

ιασμούς, να αποτρέπει διακοπές

ρεύματος και νερού, να επιτρέπει

την επιβίωση του λαού, να μετα-

τρέπει την αδυναμία πληρωμής

σε κίνημα, να ανατρέψει τελικά

την πολιτική τους και τους φορείς

της.

Μαζί με τους εργατι-

κούς και νεολαιίστικους

αγώνες και τα τοπικά

κινήματα αντίστασης

μπορούμε να ανατρέ-

ψουμε τα σχέδια τους,

να κλονιστεί η εξουσία

τους.

Η κρίση τους δεν είναι δική μας.

Ούτε με δόσεις δεν πληρώνουμε

τα χαράτσια, την κρίση και το

χρέος τους. Αντίσταση-Αλληλεγ-

γύη-Ανατροπή !

http://epitropi3den.blogspot.gr/

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ
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Η Ναζιστική «Χρυσή Αυγή» κατέθεσε το 2009, μετά

τα βίαια επεισόδια που προκάλεσε στον Άγιο Παντε-

λεήμονα Αθηνών, μηνυτήρια αναφορά εναντίον

όλης της ελληνικής Αριστεράς, διαφόρων συλλογι-

κοτήτων και μεμονωμένων προσωπικοτήτων, μαζί

και κατά του Σάββα Μιχαήλ-Μάτσα, γενικού γραμ-

ματέα του ΕΕΚ, κατηγορώντας τον για μια προκήρ-

υξη του ΕΕΚ που δημοσιεύτηκε στη Νέα Προοπτική

και η οποία, σύμφωνα με τους Ναζί, ενέχονταν για

«συκοφαντική δυσφήμιση», «διέγερση σε βιαιοπρ-

αγίες και αμοιβαία διχόνοια» και «διατάραξη της κοι-

νής ειρήνης».

Αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2012, μετά από μια

σειρά ομιλιών του Σάββα Μιχαήλ σε αντιφασιστικές

εκδηλώσεις, οι Ναζί κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ένα

κατάπτυστο λίβελλο με  φωτογραφίες του γραμμα-

τέα του ΕΕΚ και με το δολοφονικό αντισημιτικό

κάλεσμα «Λιώστε το Εβραϊκό σκουλήκι». Λίγο πριν,

τον Νοέμβριο του 2012, οι ελληνικές κρατικές εισαγ-

γελικές αρχές δέχτηκαν την μήνυση της ΧΑ του

2009 και διέταξαν ανακρίσεις από την ΓΑΔΑ. Τώρα,

τον Ιούνιο του 2013, παραπέμπουν σε δίκη, από

όλο τον μακρύ κατάλογο των μηνυομένων, κατ’ επι-

λογή, τον Σάββα Μιχαήλ και τον πρώην Πρύτανη

του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου κ.

Kωνσταντίνο Μουτζούρη, τον οποίον κατηγορούν

ότι επέτρεπε την λειτουργία του εναλλακτικού ιστό-

τοπου Athens Indymedia από τον χώρο του Πολ-

υτεχνείου. Η δίκη θα διεξαχθεί στο Πρώτο

Mονομελές Πλημ/κείο Αθηνών στις 3 Σεπτεμβρίου

2013, στις 9 π.μ.

Καταγγέλλουμε αποφασιστικά το κυνήγι μαγισσών

που οργανώνουν οι Ναζί με τη σύμπραξη των

Ελληνικών αρχών και απαιτούμε την παύση της

δίωξης του Σάββα Μιχαήλ, του πρώην πρύτανη κ.

Μουτζούρη και όλων των αντιφασιστών.

Υπογράψτε/στηρίξτε την παύση της δίωξης ηλεκ-

τρονικά στην διεύθυνση:

https://www.change.org/petitions/eek-να-απορριφθ-

εί-η-μήνυση-των-ναζιστών 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Nα απορριφθεί η μήνυση των ναζιστών

Nα παύσει κάθε δίωξη κατά του γραμματέα του EEK Σάββα Mιχαήλ και του πρώην πρύτανη του EMΠ Kων/νου Mουτζούρη

Αν δεν τους ανατρέψουμε, 
η ζωή μας θα είναι συνέχεια «νέα μέτρα»

Πιστή στο εξάμηνο ραντεβού της με

την τρόικα, η κυβέρνηση παίρνει και

άλλα, νέα μέτρα, ακόμα πιο εξοντωτικά

αυτή τη φορά. 12.500 τουλάχιστον,

απολύσεις εργαζόμενων, που έρχονται

να προστεθούν στις 2.600 της ΕΡΤ και

με την πόρτα ανοιχτή για άλλες τόσες

οι οποίες θα έρθουν τμηματικά στο

δημόσιο, στα τρία νέα «υπομνημόνια»

στα οποία έχει σπάσει η τρέχουσα

«συμφωνία για τη δόση».

Ούτε τη δικομματική κυβέρνηση ενδια-

φέρει η τύχη των εργαζόμενων, ούτε

φυσικά την τρόικα. Το μόνο που τους

αφορά είναι «το δημοσιονομικό όφε-

λος» που σε απλά ελληνικά, είναι τα

συμφέροντα εργοδοτών, κεφαλαίου,

αγορών. Γι αυτό έχουν επιστρατεύσει

το στρατό των ΜΜΕ τους, τα οποία δεν

ψελλίζουν καν τη λέξη «απόλυση» και

τη βαφτίζουν με διάφορα άλλα ονόμα-

τα. Η σύγχυση είναι φανερή, καθώς

ενώ οι μισοί λένε «η συμφωνία έκλει-

σε», οι άλλοι μισοί διαδίδουν ότι είναι…

υπό διαπραγμάτευση ο ΦΠΑ στην

εστίαση, προσπαθώντας να χρυ-

σώσουν το χάπι και να γλυτώσουν από

την οργή.

Οι μέρες τους όμως, με το λαό στους

δρόμους, θα είναι μετρημένες. Ο ένας

χρόνος κυβέρνησης από το ακροδεξιό

έκτρωμα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, αρχικά με τη

συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ και τώρα με

αυτήν εξωκυβερνητικό στήριγμα, που

το στηρίζουν αναφανδόν και οι νεοναζί,

απόδειξε ότι μέλλον δεν υπάρχει στην

Ε.Ε., το ευρώ και τα συνεχή, αλλεπάλ-

ληλα μνημόνια.

Το μέλλον είναι στο ξήλωμα και την

ανατροπή τους, όχι στα κυβερνητικά

υποκατάστατα και την εκλογική προ-

σμονή.

Οι εργατικοί αγώνες πρέπει να κλιμα-

κωθούν και να συντονιστούν για να

ανατρέψουν την κυβέρνηση και τις

πολιτικές της, να καταργήσουν όλα τα

απάνθρωπα μέτρα που έχουν πάρει

μέχρι τώρα, να ανοίξουν το δρόμο για

τη δημιουργία μιας ανθρώπινης,

δημιουργικής κοινωνίας, χωρίς «έκτακ-

τες εθνικές ανάγκες» στο όνομα των

οποίων ισοπεδώνονται όλα τα

δικαιώματα, μιας κοινωνίας όχι υπο-

ταγμένης στο καπιταλιστικό κέρδος,

Κανένας στην ανεργία-όλοι στο δρόμο.

Θα τους ανατρέψουμε!

Οι Επιτροπές Αγώνα ΔΕΝ
ΠΛΗΡΩΝΩ μαζί με τους
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΥΣ ΜΑΧΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΑΛ.ΑΝΥ.Α –
Αλληλεγγύη- Ανυπακοή-
Ανατροπή), μέλη της
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ,
αγωνιστές κάτοικους απο
την ΠΑΛΛΗΝΗ και μέλη του
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ στο
Μαρούσι, την 8η Ιούλη 2012
οργανώσαμε συγκέντρωση
διαμαρτυρίας  στο σταθμό
διοδίων της Παλλήνης
ενάντια στην επιβολή
διοδίων στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
που κατά παράβαση ακόμη
και αυτής της σύμβασης
παραχώρησης οι εθνικοί
εργολάβοι συνεχίζουν να
χαρατσώνουν τους εργαζό-
μενους και τους οδηγούς
καθημερινά, ελέω της πολι-
τικής υποστήριξης που
απολαμβάνουν διαχρονικά
από τις κυβερνήσεις της

λιτότητας και των μνημό-
νιων.
Έτσι πληροφορηθήκαμε ένα

χρόνο αργότερα, από τη δικο-

γραφία της τροχαίας, άλλη μια

κακοστημένη δίωξη σε βάρος

των κινημάτων ενάντια στα

χαράτσια. 

Η τροχαία της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

περιφερόμενη στις 8/7/12 στις

οδούς της Παλλήνης (!) εντόπι-

σε δια επιφοιτήσεως «ύποπτα»

αυτοκίνητα, τα παρακολούθησε,

διαπίστωσε ότι στάθμευσαν και

αποβίβασαν πολίτες που κατε-

υθύνθηκαν πεζή προς το

σταθμό διοδίων Παλλήνης  και

προχώρησε στη δίωξη τους,

(με βάση τις πινακίδες κυκλοφ-

ορίας που συνέλεξε) αναζ-

ητώντας τώρα τους ιδιοκτήτες. 

Τα πρώτα κλητήρια της προα-

νακριτικής διαδικασίας άρχισαν

να καταφθάνουν και σε ανύπο-

πτους στην κυριολεξία οδηγούς

που είχαν σταθμεύσει στην

…οδό Αλαμάνας, περισσότερο

από δύο χιλιόμετρα εκείθεν του

σταθμού διοδίων! 

Καλεί λοιπόν τους ιδιοκτήτες

των οχημάτων να προσέλθουν

ως κατηγορούμενοι και να

κατονομάσουν και τους συνοδ-

ηγούς και επιβαίνοντες, αφού

τα οκτώ αυτοκίνητα και οι τρείς

μοτοσυκλέτες δεν επαρκούν

ούτως ή άλλως για να μεταφέρ-

ουν τους δεκάδες αγωνιστές

που πήραν μέρος στην κινητο-

ποίηση. 

Η δικογραφία της τροχαίας

μπορεί να βρίθει νομικών ακρο-

βατισμών και αυθαίρετων εικα-

σιών που εύκολα θα κατα-

δειχτούν στα δικαστήρια, αλλά

η ουσία της άσκησης και αυτής

της δίωξης είναι άλλη: Είναι

άλλη  μια απόπειρα τρομοκράτ-

ησης και «φρονηματισμού» στη

κατεύθυνση της υπεράσπισης

των εθνικών τρωκτικών που

κέρδισαν στην ανάπτυξη,

κερδίζουν και στη κρίση, κατα-

σπαράσσουν διαχρονικά το

μόχθο και τον ιδρώτα του

εργαζόμενου λαού.

Καλούμε τα κόμματα, τις
πολιτικές οργανώσεις, τα
συνδικάτα, τις λαϊκές συνε-
λεύσεις και επιτροπές, κάθε
πολιτική και λαϊκή συλλο-
γικότητα που αντιστέκεται να
συμπαρασταθεί ενεργά και
δημόσια στους αγωνιστές
που διώκονται διεκδικώντας
το αυτονόητο δικαίωμα της
ελεύθερης και δωρεάν πρό-
σβασης στο δημόσιο οδικό
δίκτυο που βρίσκεται στη
κατοχή των τρωκτικών του
δημόσιου πλούτου.

ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΜΑΣΤΕ

/ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ /ΔΕΝ

ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΧΑΡΑΤΣΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ –

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Τρομοκράτησης και διώξεων συνέχεια: 
Τροχαία στην υπηρεσία των εργολάβων!

KINHMATA

Τοπική επιτροπή βορείων προαστίων

Συναγωνιστές που πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο κόμβο διοδίων Παλλήνης

πέρυσι το καλοκαίρι, παραπέμπονται σήμερα, ένα χρόνο μετά, με το νόμο Βορίδη, 

για κατάληψη οδοστρώματος και σταθμού διοδίων! 



CAMPING ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ 2013

Με κεντρικό σύνθημα το
"ΟΡΓΑΝΩΣΗ -
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ -
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ", η νεολαία
Κομμουνιστική Απελευθέρ-
ωση διοργανώνει για 7η
χρονιά, και για 3η συνεχό-
μενη φορά στο Χορευτό
Πηλίου το ετήσιο καλοκαι-
ρινό camping "Αναιρέσεις"

Διάρκεια: από 22 Ιούλη
έως 4 Αυγούστου, στο
ΧΟΡΕΥΤΟ ΠΗΛΙΟΥ

Για ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
ΑΘΗΝΑ 6948845954, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6946429813, ΠΑΤΡΑ,
6946682017, ΚΡΗΤΗ
6979848013, ΗΠΕΙΡΟΣ
6978205881, ΘΕΣΣΑΛΙΑ
6978907456, ΘΡΑΚΗ
6977755774,

Αναλυτικές πληροφο-
ρίες και το πρόγραμμα
σην ιστοσελίδα:
www.anaireseis.gr

10ο Πολιτικό Πολιτιστικό camping
Τομέα Νεολαία ΑΡιστερής ΑΝασύνθ-
εσης,

Τιμές και κόστος διαμονής
Οι τιμές διαμονής στο 10ο πολιτικό-
πολιτιστικό κάμπινγκ του Τομέα Νεο-
λαίας της ΑΡιστερής ΑΝασύνθεσης
είναι 6 ευρώ την μέρα το άτομο.

Για όσους θέλουν να παρευρεθούν
όλες τις μέρες υπάρχει και το πλήρες
πακέτο που είναι στα 50 ευρώ!
Περισσότερα εδώ: http://campin-

garan.wordpress.com

8ο Μαρξιστικό
‐Διεθνιστικό Camping
22‐28 Ιουλίου Αγιόκαμ‐
πος Λάρισας

Θεματικες

* Που πάει η Eυρώπη;
Η παρούσα φάση της
καπιταλιστικής κρίσης

* Απο την πλατεία
Ταχριρ στην πλατεία
Ταξιμ

* Κράτος και επανά‐
σταση: κρίση εξουσίας,
βοναπαρτισμός, φασι‐
σμός, και κοινωνική επα‐

νάσταση σήμερα
* Απο την επανάστα‐

ση στην παλινόρθωση
και ξανά στην επανάστα‐
ση: η κρίση σε Ρωσία‐
Αν. Ευρώπη‐Κίνα

* 75 χρόνια απο την
ίδρυση της 4ης Διεθ‐
νούς: η πάλη του τρο‐
τσκισμού για τη διαρκή
επανάσταση και τη διεθ‐
νή.

Τηλ. για κρατήσεις:
6938 630 696

Έξι χρόνια έχουν περάσει απ’ το 2007
που άρχισε να ξεδιπλώνεται το κουβάρι της
κρίσης μετά τη χρεοκοπία της Lehmann
Brothers. Έξι χρόνια που παίρνονται αμέτρητα
μέτρα από τις κυβερνήσεις σ’ όλον τον πλα‐
νήτη μπας και μαζέψουν τ’ ασυμμάζευτα,
μπας και μαζέψουν τα χρέη τους. Κανένα σχέ‐
διο όμως δεν κατάφερε, έστω στο ελάχιστο,
όχι απλά να ανακουφίσει την κοινωνία από
την ανεργία, την φτώχια, τον κοινωνικό αποκ‐
λεισμό αλλά ούτε να κάνει έστω την καπιταλι‐
στική παραγωγή να ξαναπάρει μπρος. Τα
Μνημόνια που δήθεν έγιναν για να διασφ‐
αλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους, που από
τραπεζικό έγινε δημοσιονομικό μπας και σωθ‐
ούν οι τράπεζες, δεν κατάφεραν τίποτα.  Ο
πραγματικός στόχος της ανακοπής της μετά‐
δοσης της κρίσης στα μητροπολιτικά κέντρα
του καπιταλισμού (βλέπε πχ Γαλλία, Γερμανία
κλπ) απέτυχε. Όλα πια αποδεικνύουν την παγ‐
κοσμιότητα, την ιστορικότητα και τη δομικότ‐
ητα της παρούσας κρίσης. Σ’ αυτό το πλαίσιο
όπου όλη η υλική – οικονομική βάση της καπι‐
ταλιστικής παραγωγής καταρρέει, καταρρέει
μαζί της και το πολιτικό εποικοδόμημα. Δεν
είναι απλά ένα Ελληνικό φαινόμενο ούτε η
οικονομική κρίση αλλά ούτε και η κρίση του
αστικού πολιτικού συστήματος. Δεν είναι
απλά το γεγονός ότι τα παραδοσιακά κυβερν‐
ητικά κόμματα ΠΑΣΟΚ/ΝΔ κατέρρευσαν

δείχνοντας στο λαό ότι ήρθε πια η ώρα να
αναλάβει δράση και να γίνει αυτός κυρίαρχος.
Είναι μια παγκόσμια κατάσταση κρίσης εξου‐
σίας που οδήγησε, οδηγεί και θα οδηγεί σε
εξεγέρσεις και επαναστάσεις παντού, απ’ την
Τουρκία ως τη Βραζιλία κι απ’ τη Σουηδία ως
την Αίγυπτο, θέτοντας ως κυρίαρχο τα βασικό‐
τερο αίτημα όλων: την επιβίωση, την ίδια τη
ζωή! 

Τουρκία: Ήδη από τα τέλη Μαΐου όλη
η Τουρκία είναι στις φλόγες μιας πρωτοφα‐
νούς για τα ιστορικά της δεδομένα παλαΐκής
εξέγερσης. Με αφορμή τη διάσωση του πάρ‐
κου Γκεζί  στην Ιστανμπούλ από την «οθωμα‐
νοποίσή» του που προσπάθησε να επιβάλει ο
Εντογάν ο «Μεγαλοπρεπής», ο Τούρκικος
λαός βγήκε στους δρόμους ενάντια στο κράτος
και τις απαγορεύσεις, απαιτώντας την ανατρο‐
πή του Ερντογάν. Ακόμα και τη στιγμή που
γράφεται το παρόν άρθρο, συνεχίζονται οι
διαδηλώσεις και οι συγκρούσεις στην Ισταν‐
μπούλ, την Άγκυρα και τη Σμύρνη. Οι νεκροί
και οι χιλιάδες τραυματίες δεν φόβισαν το
λαό, αντιθέτως, τον πείσμωσαν. Αυτό όμως
που οδήγησε το λαό σε αυτή την κίνηση ήταν
η ίδια του ζωή. Ήταν τα 300 ευρώ μισθός, οι 12
ώρες δουλειάς χωρίς ασφάλεια, ήταν η
φτώχια… το τίμημα του θαύματος της «ανά‐
πτυξης». Μετά από ένα μήνα συγκρούσεων, ο
Ερντογάν οπισθοχώρησε σε κάποια από τα
αιτήματα των διαδηλωτών αλλά όχι στο
βασικό: στο να φύγει! Με τις πλάτες των Αμε‐
ρικάνων και ματοβαμμένο δολάρια, κατάφερ‐
αν να κρατήσουν του Κούρδους έξω απ΄την
εξέγερση, αφήνοντάς τους κολλημένους σε
δήθεν ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ερντο‐
γάν και ΡΚΚ. Η κατάσταση όμως παίρνει και‐
νούργια τροπή μετά τη νέα φάση της Αιγ‐
υπτιακής επανάστασης.

Αίγυπτος: Ο Αιγυπτιακός λαός κάθε
άλλο παρά δικαιωμένος νιώθει από την τροπή
που πήραν τα πράγματα μετά την ανατροπή
του Μουμπάρακ από την μεγάλη λαϊκή εξέγε‐
ρση πριν από δύο χρόνια. Ο πρόεδρος Μόρσι,
ηγέτης του μέχρι πρότινος περιθωριακού κόμ‐
ματος της Μουσουλμανικής Αδερφότητας,
υπήρξε ο εγγυητής των Αμερικάνικων συμφε‐
ρόντων στη χώρα. Η πολιτική που ακολούθησε
όμως δεν διέφερε και πολύ απ’ του Μουμπάρ‐
ακ καθώς ήθελε να επιβάλει τον μουσουλμα‐
νικό νόμο. Η βελτίωση στη ζωή του λαού δεν
ήρθε και γι’ αυτό έπρεπε να ανατραπεί, όπως
και έγινε. Ο Αιγυπτιακός στρατός, μη θέλοντας
να χάσει την εξουσία που κατείχε εδώ και
δεκαετίες στη χώρα, παρενέβη κάτω από την
πίεση της λαϊκής βούλησης προσπαθώντας να
αντικαταστήσει τον ίδιο το λαό και να κερδίσει
την παλιά του αίγλη. Απ’ την άλλη, ο Μόρσι
έχει ήδη καλέσει τους οπαδούς του σε εξέγερ‐
ση, ματοκυλώντας την Αίγυπτο. Μόνο την Κυρ‐
ιακή 6 Ιουλίου, 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν
από το στρατό την ώρα που αποπειρούνταν να
μπουν σε στρατόπεδο.

Βραζιλία: Στην άλλη πλευρά Ατλαντι‐
κού, στη Βραζιλία, ξέσπασε μεγάλη λαϊκή εξέ‐
γερση. Με αφορμή μια αύξηση 0,10 ευρώ στα
εισιτήρια των ΜΜΜ, ο λαός της Βραζιλίας που
ολοένα εξαθλιώνεται στη φτώχια, βγήκε στο
δρόμους για δυο βδομάδες ζητώντας λεφτά
για την Παιδεία, την Υγεία και κυρίως την παρ‐
αίτηση της «αριστερής» κυβέρνησης της
Ρούσεφ. Κι εδώ, ένα μικρό από μια άποψη
ζήτημα, έγεινε η αφορμή να βγουν στο προσ‐
κήνιο άλλα πολύ μεγαλύτερα ζητήματα. Η
απάντηση της δήθεν «αριστερής» κυβέρν‐
ησης, ήταν η βαριά καταστολή με 4 νεκρούς
διαδηλωτές. Ας μην ξεχνάμε ότι 2 μήνες πριν,
ο Α. Τσίπρας επισκέφθηκε τη Βραζιλία και την
πρόεδρο Ρούσεφ όπου και διακήρυξε την αδε‐
ρφοποίηση του ΣυΡιζΑ με το κυβερνητικό

κόμμα της Ρούσεφ! Γι’ αυτό άλλωστε κι ο
ΣυΡιζΑ δεν πήρε θέση για τα γεγονότα. 

Πορτογαλία: Την Τρίτη 2 Ιουλίου,
φόβος ξαναγύρισε στα μάτια των Ευρωπαίων
καπιταλιστών, μετά την παραίτηση αρχικά του
Υπουργού Οικονομικών και λίγο αργότερα του
Υπουργού Εξωτερικών που τύγχανε και πρόε‐
δρος του δεύτερου κυβερνητικού εταίρου
στην κυβέρνηση συνασπισμού του δεξιού Κοέ‐
λιο. Η περαιτέρω αποσταθεροποίηση του
πολιτικού συστήματος στην Πορτογαλία, βάζει
σε κίνδυνο όχι μόνο το πρόγραμμα σταθερότ‐
ητας της χώρας αλλά και ανεβάζει τις πιθανότ‐
ητες μη αποπληρωμής των Πορτογαλικών
κρατικών ομολόγων που βρίσκονται στα χέρια
Γερμανικών και Γαλλικών τραπεζών. 

Όλα αυτά έχουν τον ίδιο πυρήνα σε
όλον τον κόσμο: τον αγώνα για τη ζωή, όχι
απλά για την επιβίωση, αποδεικνύοντας ότι ο
καπιταλισμός δεν μας χωράει πια. Η
αλληλοσύνδεση και αλληλεξάρτηση των καπι‐
ταλιστικών οικονομιών σε όλο τον πλανήτη,
από την πιο ανεπτυγμένη μέχρι πιο υποανά‐
πτυκτη ,είναι τόσο βαθιά που δεν αφήνει πια
κανένα περιθώρια σε σενάρια επιστροφής στο
έθνος κράτος όπως το ξέραμε, το εθνικό νόμι‐
σμα ή την «αυτάρκη» οικονομική ανάπτυξη.
Απαιτείται μια διεθνιστική προοπτική, μια διε‐
θνιστική αντικαπιταλιστική, επαναστατική
απάντηση από την πλευρά των απανταχού
καταπιεσμένων. Ενάντια στο αστικό κράτος
και τους μηχανισμούς του, ενάντια στο κεφά‐
λαιο και τις κυβερνήσεις του δεξιές ή «αριστε‐
ρές». Στη νέα αυτή κατάσταση, έχουμε νέα
καθήκοντα. Νέοι αγώνες είναι μπροστά μας.
Για να γκρεμίσουμε κάθε αστική κυβέρνηση,
για να διαγράψουμε όλο το χρέος, για να γκρ‐
εμίσουμε τη Βαστίλη της ΕΕ, του ιμπεριαλι‐
σμού, του καπιταλισμού. Για να κυβερνήσο‐
υμε εμείς που παράγουμε τα πάντα και δεν
παίρνουμε τίποτα. 

Ένας πλανήτης στις φλόγες!
6 χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehmann Brothers
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